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aktorka, dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie
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KURTYNA

Mir i poparcie mam u sąsiadów

za swe działania obywatelskie,

dobrze wypadam też w „gadu-gadu”,

czas zadomowić się więc na Wiejskiej.

W górę kurtyna, stoją aktorzy

po prześwietleniu w IPN-ie.

I widowisko z nich każdy tworzy

na podkarpackiej teatru scenie.

W świątecznych strojach zatarli dłonie

i się zaczęła kampanii męka.

Proboszcz pokrzepił ich na ambonie,

do boju poszła cała siódemka.

W ruch idą plany, piękne programy,

które nam mają niebo przybliżyć.

A my im za to jedynie mamy

postawić taki maleńki krzyżyk.

Jerzy Maślanka
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KONCERT PAMIĘCI NALEPY
Z okazji 70. urodzin artysty

24 sierpnia pod wieżą farną na 

ul. 3 Maja w Rzeszowie, opodal 

pomnika artysty odbył się koncert w hołdzie 

dla Tadeusza Nalepy, zorganizowany w 70. 

rocznicę jego urodzin (zmarł 4 marca 2007 

roku). Opiekunem artystycznym wydarze-

nia był syn Nalepy – Piotr, który zaprosił do 

koncertu muzyków związanych artystycznie 

z jego ojcem lub przez niego zainspirowa-

nych. 

Wystąpili: Sagittarius Blues Gro-

up, Wojtek Klich Band, Free Blues Band 

oraz gość honorowy wieczoru, czyli sam 

Piotr Nalepa, który zaprezentował pro-

gram Breakout Tour wraz z wokalistką 

Żanetą Luberą, Tomkiem Kiersnowskim 

(wybitnym rzeszowskim harmonijkarzem 

bluesowym), Robertem Luberą (wokalistą 

i gitarzystą), Wojciechem Famielcem (ba-

sistą) i Krzysztofem „Flipperem” Krupą 

(perkusistą). Publiczność, która przybyła 

tłumnie na ul. 3 Maja uczcić pamięć „ojca 

polskiego bluesa”, entuzjastycznie reago-

wała i z artystami śpiewała dobrze znane 

przeboje.

Koncert zorganizowany został przez 

Urząd Miasta Rzeszowa wespół z Estradą 

Rzeszowską. Do końca września br. w Rynku 

pod arkadami ratusza będzie eksponowana 

wystawa zdjęć pn. „Breakout” – autorstwa 

Marka Karewicza ze zbiorów Galerii Foto-

grafi i Miasta Rzeszowa.   

Kawa po pupie wciąż tykał Pupę,

Kantor z Marcińcem sączyła kawę,

Habrat powiesił się na chałupie,

a Ziobro z Dzieszką gdzieś na wystawie.

Każdy z nich zwietrzył życiową szansę,

image przed lustrem sprawdził w krawacie.

Zło wykorzenię, korupcję stłamszę,

kiedy zasiądę pewnie w Senacie.

Swym doświadczeniem – mówią otwarcie –

służyć będziemy przez całe życie.

Zmieniając cele, kluby i partie,

aby na stałe być przy korycie.

Podatnik słuchał, ile kandydat

przyniesie z sobą nadziei, dobra.

Więcej zarobisz – mało co wydasz,

cieszył się drukarz, ksiądz i fotograf.

PS

Obiecankami każdy ozłocił

gamę wspaniałych przyszłych dokonań.

To nasza duma ci patrioci,

zagrali farsę w kilku odsłonach.

Były wybory, przeszły wybory,

to codziennością się naszą staje,

uwierzyliśmy pełni pokory,

że… Pupa to miał najlepszy „bajer”!
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Wydanie dofi nansowane 

przez Gminę Miasto Rzeszów
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PAŁAC MŁODZIEŻY 
Powołać nową placówkę edukacji pozaszkolnej

Sławomir Gołąb

Wraz z przeniesieniem 

siedziby Zespołu 

Szkół UNICEF do nowej 

siedziby przy ul. Ofi ar Ka-

tynia rozpoczęła się dys-

kusja nad wykorzystaniem 

starej szkoły przy ul. Marszałkowskiej. Padło 

kilka propozycji zagospodarowania budynku. 

Paweł Pasterz, współautor programu Radio-

latorium oraz niestrudzony popularyzator 

nauki, zaproponował, aby powstało w nim 

coś na kształt Centrum Nauki Kopernik. Pa-

dła też propozycja przeniesienia tu kilku wy-

działów Urzędu Miasta Rzeszowa. Wydaje się 

to rozsądne z racji bliskości centrum miasta, 

dobrego dojazdu oraz możliwej dużej liczby 

miejsc parkingowych, co w sytuacji rozjecha-

nego starego miasta i obstawionego bez ładu 

i składu autami pracowników urzędu oraz 

jego interesantów może choć trochę usprawni 

ruch i poprawi estetykę rzeszowskiej starówki, 

dając też więcej miejsca pieszym.

Żadna z tych propozycji nie 

zostanie pewnie uwzględniona 

w planach miejskich włodarzy, gdyż 

ogłoszony został już przetarg na wy-

najem tego budynku. Pełnomocnik 

prezydenta do spraw edukacji Hen-

ryk Wolicki też nie chciał zdradzić 

dziennikarzom, jakie fi rmy i pod-

mioty ubiegają się o wynajęcie tego budyn-

ku i jaką będą w nim prowadzić działalność. 

Najgorszą z możliwych byłaby sytuacja, 

gdyby budynek przygotowany już do pracy 

z młodzieżą, posiadający zaplecze sporto-

we i będący w niezłym stanie technicznym 

zmienił całkowicie swoje przeznaczenie 

i młodzież nie mogłaby z niego korzystać.

Uważam, że najlepszym rozwiązaniem 

byłoby oddanie tego budynku w użytkowa-

nie Młodzieżowego Domu Kultury, co po-

zwoliłoby poszerzyć jego ofertę i objąć edu-

kacją artystyczną jeszcze większą liczbę dzie-

ci i młodzieży z Rzeszowa. Z racji posiadania 

zaplecza sportowego swoje miejsce mogłyby 

tu także znaleźć sekcje sportowe klubu Wal-

ter, który pozbawiony został swojej siedziby, 

a trenujące w nim dzieci nie mają gdzie ćwi-

czyć i rozwijać swoich pasji sportowych. Po-

szerzenie bazy MDK-u oraz jego oferty edu-

kacyjnej pozwoliłoby w perspektywie, albo 

nawet od razu, na powołanie wzorem dużych 

miast nowej placówki edukacji pozaszkolnej 

– Pałacu Młodzieży. Placówki takie z po-

wodzeniem funkcjonują w Łodzi, Gdańsku, 

Bydgoszczy i innych miastach, a ich oferta 

edukacyjna w pełni zaspokaja potrzeby dzie-

ci i młodzieży z zakresu kształcenia arty-

stycznego oraz innych dziedzin życia.

Strukturę i zakres działania rzeszow-

skiego Pałacu Młodzieży można wypracować 

wzorując się na innych placówkach, a także 

w wyniku dyskusji i konsultacji z nauczycie-

lami, działaczami kultury oraz terapeutami 

i objąć nimi wszystkie sfery pracy i działania 

uczniów. Oprócz typowych zajęć artystycz-

nych z zakresu muzyki, tańca, plastyki, foto-

grafi i, fi lmu, teatru itp. – co już ma miejsce 

w MDK-u – można poszerzyć ofertę o dzia-

łania z zakresu nauki. Placówka ta mogła-

by prowadzić zajęcia dodatkowe z różnych 

przedmiotów z uczniami, którzy są wybitnie 

zdolni lub mają trudności w nauce i potrze-

bują więcej czasu na opanowanie materiału 

nauczania. W placówce tej mogłyby być pro-

wadzone też zajęcia przygotowujące uczniów 

do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych 

lub na wyższe uczelnie. Działania te nie by-

łyby wyręczaniem z obowiązku kształcenia 

w macierzystych szkołach, ale poszerzeniem 

oferty edukacyjnej przygotowanej przez 

Wydział Edukacji UM. Działania te byłyby 

przede wszystkim pomocą dla rodzi-

ców i uczniów w dobie powszechnych 

korepetycji, będących wynikiem… 

przeładowanych minimów programo-

wych, zbyt małej liczby godzin prze-

znaczonych na dany przedmiot oraz 

indywidualnych właściwości i predys-

pozycji poszczególnych uczniów.

Andrzej Piątek

Rzeszowska kordegarda 

od lat wielu stoi po-

szczerbiona, bezużytecz-

na i skazana na powolne 

umieranie. A jest chyba już 

ostatnią pozostałością po 

ogrodzie Lubomirskich, 

który niegdyś rozprzestrzeniał się przed zam-

kową fosą. Rzeszowianie i turyści, którzy 

chętnie ją obfotografowują, przy okazji po ci-

chu zadają sobie pytanie: Czy ktoś kiedykol-

wiek zainteresuje się zabytkową kordegardą 

i ją odbuduje? Czy to takie trudne wyznaczyć 

jej jakieś zadanie współczesne? 

Ktoś kiedyś miał pomysł, żeby pod nią 

powstała piwnica z minibrowarem. Ale-

ja Pod Kasztanami, przy której znajduje się 

zniszczona kordegarda, jest, kto wie, czy 

nie najpiękniejszą, rzeszowską promena-

dą zwracającą uwagę pięknymi i po części 

już odrestaurowanymi willami, a zwłasz-

cza wspaniale prezentującym się zamkiem, 

w którego fundamentach kilka cegieł podob-

no jest ze szczerego złota (!). 

Projekt techniczny odbudowy kordegar-

dy miał niegdyś rzeszowski oddział Polskie-

ODBUDOWAĆ KORDEGARDĘ
Niezwyczajna zawalidroga

go Związku Motorowego, do którego należał 

teren, na którym zabytkowa budowla stoi.

Wiele lat temu PZMot odsprzedał kordegardę 

prywatnym właścicielom, którzy rozpoczęli 

wstępne remonty. Po jakimś czasie z nich zre-

zygnowali i sprzedali nieruchomość komuś, 

kto zobowiązał się do odbudowy i chciał obok 

postawić nowy budynek utrzymany w sty-

lu zbliżonym do pobliskich willi. Miała się 

w nim znaleźć winiarnia. Ten projekt rów-

nież nie doczekał się realizacji i od tej chwili 

w sprawie kordegardy wydział architektury 

m. Rzeszowana dłużej postanowił nabrać 

wody w usta. Nie ma już mowy ani o mini-

browarze, ani o winiarni, ani o czymkolwiek.

A kordegarda stoi i niszczeje na ludzkich 

oczach (co pilnie i jakże słusznie na naszą 

hańbę rejestrują fotografujący!). Przypomi-

nając sobą o czasach, gdy w polskich zamkach 

i dworach częściej można było słyszeć język 

francuski i dlatego budynki najzwyczajniej-

szych w świecie wartowni zwano szumnie 

kordegardami (od francuskiego – corps de 

garde). W Polsce najwięcej kordegard zbu-

dowano w wieku XVII i XVIII, kiedy nasi 

arystokraci, jak Lubomirscy w Rzeszowie, 

uważali za modne zakładanie obok zamków 

rozległych ogrodów. Taka kordegarda wcho-

dziła w skład obiektów zamkowych. Często 

zdobiły ją rzeźby lub reliefy przedstawiające 

tarcze, miecze, włócznie i zbroje. Stanowiły 

ją dwa identyczne pawilony po obu stronach 

bramy. Wartownicy wyglądający z jej okien 

w założeniu mieli pilnować spokoju rodzi-

ny właściciela. W istocie, ubrani w paradne 

mundury byli raczej ozdobą zamku niż żoł-

nierzami. 

Raczej trudno sobie wyobrazić, żeby kor-

degardzie i jej otoczeniu współcześnie w Rze-

szowie przywrócić dawną świetność. Ale za-

jąć się nią koniecznie trzeba i wyznaczyć jej 

jakieś zadanie. Choćby po to, żeby zaprzestała 

straszyć.

Andrzej PIĄTEK
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W placówce tej mogłyby być też pro-

wadzone zajęcia z różnych przedmiotów dla 

wybitnie zdolnych uczniów, olimpijczyków, 

dla których często z przyczyn obiektywnych 

jest zbyt mało czasu w codziennych działa-

niach szkoły. Przy odpowiednim też wypo-

sażeniu pracowni i odpowiednio dobranej 

kadrze Pałac Młodzieży może też prowadzić 

działalność naukową i popularyzatorską, 

o jaką walczy Paweł Pasterz oraz Tomek Mi-

chalski – nowoczesne centrum edukacji in-

teraktywnej. Wreszcie w dobie powszechnej 

dysleksji, dysortografi i, ADHD oraz innych 

dysfunkcji dzieci, można w rzeszowskim Pa-

łacu Młodzieży prowadzić działania terapeu-

tyczne w odpowiednich grupach wiekowych 

i objąć nimi wymagające takiej pomocy dzie-

ci z terenu Rzeszowa. Dodatkową korzyścią 

z powstania takiej placówki będzie także 

fakt, że zatrudnienie będą mogli tu znaleźć 

nauczyciele zwalniani z pracy w wyniku niżu 

demografi cznego oraz absolwenci szkół wyż-

szych odpowiednich specjalności.

Zapewne natychmiast pojawi się pyta-

nie, kto będzie fi nansował taką placówkę. 

Ponieważ Pałac Młodzieży będzie placówką 

o charakterze edukacyjnym, jego działal-

ność będzie fi nansowana przede wszystkim 

z budżetu państwa, tak jak dotychczasowy 

Młodzieżowy Dom Kultury. Nie obejdzie 

się też bez pewnego udziału fi nansowego 

rodziców, co i tak już ma miejsce w każdej 

placówce kultury, nie mówiąc o typowych 

korepetycjach. Na pewno konieczne będzie 

także wsparcie z budżetu miejskiego i liczę, 

że gdyby doszło już do powstania takiej pla-

cówki, to będzie to miało miejsce. Natomiast 

wszystkim „oszczędnym” i wątpiącym w sens 

powstania takiej placówki chciałbym uświa-

domić, co potwierdzają badania naukowe, że 

najszybciej zwracającymi się inwestycjami są 

inwestycje w edukację i kulturę, a szczególnie 

młodego pokolenia. Życzę więc wszystkim – 

uczniom, rodzicom, nauczycielom, miejskim 

włodarzom – aby taka placówka powstała jak 

najszybciej, co przyniesie korzyść wszystkim 

zainteresowanym i pozwoli też właściwie 

zagospodarować budynek szkolny przy ul. 

Marszałkowskiej.

Sławomir GOŁĄB



W ostatnią sobotę września w sali 

widowiskowej lubaczowskiego 

Miejskiego Domu Kultury było tłoczno od 

miłośników sceny, którzy przyszli fetować 

jubileusz Barbary Th ieme i jej autorskiego 

teatru Magapar, który dokładnie 30 lat temu 

ARTYSTYCZNA DROGA
Benefi s Barbary Thieme i jej Magaparu

z rozpoczęciem roku szkolnego począł swój 

artystyczny żywot i tak jest do dziś, z kilku-

dziesięcioma premierami zapisanymi w kro-

nikach zespołu. Wśród tego grona uczest-

ników jubileuszu była elita władz i różnych 

profesji z burmistrzem Marią Magoń na 

czele, która także wygłosiła mowę pochwal-

ną z tej benefi sowej okazji, a były burmistrz 

Wiesław Bek moderował to wydarzenie ze 

sceny. Zaś w szeregu gratulacyjnych wystą-

pień był m.in. pokłon od Marka Małeckiego, 

który szefuje Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi 

Lubaczowskiej i jest wiceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej. Prezes oddziału okręgowego 

Towarzystwa Kultury Teatralnej z Rzeszowa 

Dariusz Dubiel przekazał na ręce jubilatki 

nagrodę ministra kultury i dziedzictwa na-

rodowego przyznaną na wniosek TKT. 

Czy jest gdzieś w regionie, a może w kraju 

miejsce, gdzie z taką atencją i serdecznością 

traktuje się artystów amatorów, a kultura nie 

jest marginesem w zadaniach samorządu? 

Rzec można, działa to zwrotnie – bo prze-

cież autorski teatr, który B. Th ieme tworzy 

z kolejnym już pokoleniem dzieci i młodzie-

ży z Lubaczowa, to zarazem znakomity am-

basador tego miasta w kraju i za granicą, bo 

reprezentuje co roku Polskę na prestiżowych 

międzynarodowych festiwalach często jako 

jedyny przedstawiciel z kraju. Do tej pory 

Już 22 października rusza kolejna edy-

cja Rzeszowskiego Święta Wokalnego. 

Przedsięwzięcie to jest realizowane przez 

grupę młodych, ambitnych ludzi, których 

celem jest odświeżenie repertuaru wybit-

nych artystów polskiej sceny muzycznej. Na 

imprezie spotka się szesnastu najlepszych 

wokalistów młodego pokolenia związanych 

z Podkarpaciem oraz zaproszeni goście. 

Wszyscy oni chcą wspólnie uczcić pamięć 

niezwykłej polskiej poetki, autorki tekstów, 

reżyserki telewizyjnej i teatralnej – Agniesz-

ki Osieckiej. 

Festiwal rozpocznie się od dwudnio-

wych warsztatów wokalnych prowadzonych 

przez Magdalenę Skubisz, absolwentkę Wy-

działu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Kato-

wicach, pedagoga Szkoły Muzyki Rozrywko-

wej Pro Musica. W ramach festiwalu 26 i 27 

października odbędą się dwa koncerty Ku 

FESTIWAL DLA OSIECKIEJ
Kolejna edycja Rzeszowskiego Święta Wokalnego

Pamięci Osieckiej. Kierownictwo muzyczne 

nad orkiestrą festiwalową objął Krzysztof 

Mroziak, który odpowiadać będzie także za 

aranżacje utworów. Usłyszymy wiele zna-

nych szlagierów z tekstami wybitnej poetki 

Osieckiej oraz nieznane archiwalne piosenki. 

Poprzednie edycje poświęcone Czesławo-

wi Niemenowi oraz Andrzejowi Zausze spo-

tkały się ze wspaniałym przyjęciem przez pu-

bliczność. Ideą imprezy jest nie tylko przypo-

mnienie sylwetek wielkich, zmarłych artystów, 

ale także stworzenie możliwości zaprezento-

wania się młodym, zdolnym muzykom z Pod-

karpacia. Miejmy więc nadzieję, że tegoroczna 

edycja spotka się z równie fantastycznym od-

biorem, a naszym lokalnym artystom przynie-

sie nie tylko satysfakcję, ale i chęć do dalszego 

działania. Stowarzyszanie Pro Regione, które 

jest organizatorem imprezy w tym roku, pod-

nosi wysoko poprzeczkę i planuje zaskoczyć 

najwybredniejszych odbiorców.

Szczegółowe informacje oraz nazwi-

ska pozostałych artystów podane zostaną 

jeszcze w tym miesiącu. Zapraszamy także 

na ofi cjalny fan page www.facebook.com/

RzeszowskaGrupaArtystyczna, gdzie będzie 

można na bieżąco śledzić rozwój wydarzeń 

związanych z muzycznym świętem. 

Arkadiusz KŁUSOWSKI,
dyrektor artystyczny festiwalu 

Od lewej: Krzysztof Delikat – dyrektor Estrady Rze-

szowskiej, Agnieszka Kielar z pionu kultury w UM, 

Arek Kłusowski – dyrektor festiwalu, redaktor Elżbie-

ta Lewicka – konferansjerka zeszłorocznej edycji, re-

daktor i muzyk Jerzy Dynia, Ewa Jaworska-Pawełek 

– instruktor wokalny

Barbara Thieme ze swą pokoleniową rodziną artystyczną
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w Szwajcarii, Francji, Danii, Anglii, Austrii, 

Niemczech, we Włoszech, w Portugalii na 

Słowacji, Ukrainie i Węgrzech, w Kanadzie, 

Turcji, Tunezji, dwukrotnie w USA. A ten ar-

tystyczny przekaz jest zrozumiały w każdym 

zakątku globu, bo Magapar dociera bez słów 

– uniwersalnym obrazem światła, ruchu ak-

torskiego i muzyki. A każdy widz wedle wła-

snej wyobraźni, wiedzy i wrażliwości este-

tycznej może w tych scenach dostrzec siebie 

albo samego, albo zjawiska, które nie sposób 

ominąć obojętnie. 

I w sposób metaforycznie symboliczny 

ów benefi s potwierdził swoją historię naj-

nowszym spektaklem Droga, który otwierał 

ten maraton tyleż artystyczny, co i rodzinny, 

co podkreśliła twórczyni i animatorka Maga-

paru Barbara Th ieme, nazywając artystów ze 

wszystkich pokoleń tej sceny swoimi dziećmi 

artystycznymi. A oni, którzy przybyli z róż-

nych stron kraju i świata, poproszeni do niej 

na scenę ze szczerością opowiadali, jak wiel-

ką wartością w ich życiu był ten teatr, który 

jeszcze w dobie bezinternetowej zastępował 

szybki sposób informowania, gdy wędrowa-

li po różnych krajach, sławiąc nieodzownie 

także Lubaczów. Niczym anegdoty brzmiały 

niektóre zwierzenia, jak choćby przypomnie-

nie zimowej eskapady osinobusem na festi-

wal do Lublina, gdy zmieniali się co kilkana-

ście minut, aby ogrzać się w szoferce, bo tylko 

tam było ciepło. Albo o tych „wzlotach” poza 

scenę, gdy mała wykonawczyni w fi gurze ta-

necznej wypadła, a na uwagę zirytowanej B. 

Th ieme, dlaczego nikt nie ratował dziecka, 

padła odpowiedź, że wszyscy myśleli, iż tak 

było w scenariuszu. 

Ta Droga, o czym już wspominałem na 

tych łamach po występie Magaparu w stycz-

niu tego roku w rzeszowskim WDK, w owym 

plastyczno-muzycznym i choreografi cznym 

przekazie może być zdążaniem do złotych 

marzeń. Ileż w tym widowisku symboli – 

jak choćby to uwięzienie w sieciach, w które 

często w życiu wpadamy, a po wydobyciu się 

zeń uczymy na nowo stąpać i poznawać, jak 

uniknąć zagrożeń. Albo próbujemy wyrwać 

się – jak te widowiskowe postaci – z ram, 

które nas ograniczają, ale jesteśmy tam bez-

ustannie wtłaczani, doprowadzani przez 

kogoś, kto sądzi, że tak będzie dla nas lepiej. 

Przypominają skojarzeniem obrazów, gdy 

mijamy się – niby bliscy wszak, a odlegli od 

siebie. Mamią nas błyskotki świata, które B. 

Th ieme tak znakomicie wydobyła i przeka-

zała iskierkami świateł w twarzach aktorów, 

a potem ich zgaśnięciem odkryła ów bezmiar 

pustki jako następstwo tego wszystkiego. Są 

białe kwiaty, jak miłość – pieczołowicie nie-

sione wysoko i chronione, a gdy się któryś 

łamie, to jakby uczucie zostało zranione. Jest 

owa szafa, która może być skarbnicą, gdzie 

na półkach siedzą postaci niczym rekwizyty, 

z którymi nie sposób zbudować nowej ścież-

ki życia, bo są nieożywialne. A może jest to 

raczej jakiś raj, miejsce ciepłem światła przy-

bliżone, z którego owe postaci wychodzą, ale 

giną, gdy trafi ą już do zgrzytliwej, ponurej 

rzeczywistości. Jakąż znakomitą metafo-

rą mogą być owi strażnicy pamięci, którzy 

niczym biblijne postaci wloką swe cokoły, 

by je stawić jak symbole Golgoty, czy może 

symbole majestatycznej trwałości piramid 

albo sfi nksów. To w ich otoczeniu, wobec ich 

potęgi dzieją się owe wzloty człowiecze na 

dole, z kontrapunktem zwycięstwa miłości 

na koniec.

To uniwersalne w przekazie artystycz-

nym i ideowym widowisko nie pozostawia ni-

kogo obojętnym. Jest wysublimowanym, pla-

stycznie i dźwiękowo, obrazem teatralnym. 

Zapamiętuje się je i przeżywa wyobraźnią 

w różnych jego odcieniach. Wykonawcami 

są uczniowie gimnazjum i liceum lubaczow-

skiego, a scenariusz, reżyseria, scenografi a, 

kostiumy i dobór cytatów muzycznych oraz 

efektów oświetlenia jest dziełem Barbary 

Th ieme. Nagrodzonej w tym roku także 

przez marszałka za twórcze osiągnięcia. Na-

leży ona do współzałożycieli klubu ASSITEJ 

w Polsce i prowadzi dramowe warsztaty te-

atralne w kraju i za granicą (w Portugalii), 

jest również stypendystką Instytutu Kultury 

i Nauki Janineum we Wiedniu.

Ryszard ZATORSKI

Beata Klimkowska

Żelazka z duszą, stępy, 

dzieże, a także tysiące 

innych strawionych przez 

czas przedmiotów wypeł-

niają półki Izby Pamięci 

w Szufnarowej, skłaniając 

do refl eksji nad upływającym czasem. Ten 

niepozorny budynek to niezwykły pamiętnik 

życia okolicznych mieszkańców, a także ich 

przodków, wypełniony tajemnicami i ludz-

kimi historiami. Każdy z eksponatów nazna-

czony jest śladami obecności człowieka – co-

dzienną pracą, radościami, troskami… 

OCALIĆ PRZESZŁOŚĆ
DLA PRZYSZŁOŚCI

Szufnarowska perełka kultury

Inicjatorem był nieżyjący już ks. Bro-

nisław Domino, założyciel i długoletni pro-

boszcz parafi i w Szufnarowej, który wraz 

z bratem bliźniakiem ks. Antonim Dominą 

gromadzili od 1996 roku narzędzia i przed-

mioty towarzyszące niegdyś ludziom w ży-

ciu i pracy. Powstająca w przeciągu wielu lat 

ekspozycja była powodowana szacunkiem do 

człowieka i jego działań, a także chęcią ocale-

nia od destrukcji okruchów przeszłości. Trud 

i pasja ks. Bronisława Dominy 

zostały dostrzeżone w konkursie 

pt. „Skąd nasz ród”, organizowa-

nym przez WDK w Rzeszowie 

w 1996 r., kiedy to nadano mu za-

szczytny tytuł „Mecenasa sztuki 

ludowej”, a niespełna rok później 

otrzymał „Złotą odznakę” mini-

stra kultury. 

Wspólny owoc współpracy 

księży Dominów z mieszkań-

cami, którzy chętnie oddawali 

nieużyteczne przedmioty, został 

uwieńczony 18 sierpnia br. ofi -

cjalnym otwarciem Izby Pamięci 

„Jak żyli i pracowali nasi przod-

kowie”. Uroczystość inauguracji uświetnili 

swoją obecnością: ks. Antoni Domino, przed-

stawiciele lokalnych władz oraz instytucji 

kulturalnych, a także licznie zgromadzeni 

mieszkańcy i goście. Wydarzenie przywoła-

ło wiele ciepłych wspomnień i przepełnione 

było wzruszeniami. W przygotowania do 

uroczystości zaangażowali się: Zenon Petka, 

obecny proboszcz parafi i ks. Jan Ziemiński, 

Koło Gospodyń Wiejskich oraz pasjonaci 

sztuki ludowej. 

Mieszczące się w kilku salach ekspozy-

cje uporządkowane są według przeznaczenia 

przedmiotów i zawierają m.in. eksponaty 

związane z wykonywanymi zawodami, np. 

Ule dłubane w pniach drzew

Ks. Antoni Domino wraz z przedstawicielami 

lokalnych władz w trakcie otwarcia Izby Pamięci
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szewstwem, kowalstwem, rzeźnictwem, ry-

marstwem, kołodziejstwem, bartnictwem 

czy tkactwem. Zbiory uzupełniają dewocjo-

nalia, szaty liturgiczne, obrazy itp. W oto-

czeniu budynku znajdują się ule, drewniane 

wozy, wiatraki i wiele innych eksponatów. 

Zgromadzone muzealia pochodzą z XIX oraz 

XX wieku i stanowią bezcenną, lokalną pe-

rełkę kultury.

Kolejnym wyzwaniem, jakie stoi przed 

Izbą Pamięci, jest pozyskanie środków fi -

nansowych, które pozwolą na konserwację 

bezcennych eksponatów, co będzie warunko-

wać możliwość długoletniego przekazywa-

nia następnym pokoleniom wielkiej historii 

o życiu naszych przodków. Każdy, kto zechce 

doświadczyć przeszłości wszystkimi zmy-

słami, powinien odwiedzić to przepełnione 

nastrojowością miejsce po uprzednim skon-

taktowaniu się (e-mail: aktep60@interia.pl 

lub tel. 17 2775138). 

„Wiele zabytków przeszłości, co jesz-

cze wczoraj istniały, jutro zniknie bezpow-

rotnie. Wszystko, co było dzisiaj dla nas 

pamiątką, jutro może być zasypane pyłem 

zapomnienia i przepaść w wieczności, bez 

pozostawienia śladu dla przyszłych poko-

leń. Obowiązkiem żyjących jest zebrać te 

ułamki i okruchy najdroższych pamiątek 

przeszłości i w pamięci przyszłych pokoleń 

zapisać…” – te słowa Mariana Kantora-

-Mirskiego (ojca Tadeusza Kantora) obra-

no jako motto Izby Pamięci. Ta idea przy-

świecała również działaniom ks. Bronisła-

wa Dominy, który gromadząc tak okazałą 

kolekcję zbudował pomost pomiędzy kolej-

nymi pokoleniami.

Beata KLIMKOWSKA

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin 

wielkiego kompozytora Giusep-

pe Verdiego Estrada Rzeszowska zaprosiła 

Teatr Muzyczny w Lublinie ze spektaklem 

Viva Verdi przygotowanym przy współpra-

cy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. 

Koncert ten jest wyrazem hołdu dla kompo-

zytora i sztuki operowej oraz zaproszeniem 

dla melomanów i sympatyków muzyki na 

najwyższym poziomie do wysmakowanego 

uczczenia urodzin artysty, który już za życia 

zajął honorowe miejsce w panteonie geniuszy 

kultury światowej.

W koncercie wezmą udział najlepsi soli-

ści z teatru, a orkiestrę poprowadzi maestro 

Andrzej Knap. W koncercie usłyszymy frag-

Od 1 września TVP Rzeszów emitu-

je 4,5-godzinny własny program 

premierowy, głównie o charakterze infor-

macyjnym i publicystycznym oraz 2,5-go-

dzinny program koprodukowany z innymi 

ośrodkami regionalnymi. Dyrektor ośrodka 

rzeszowskiego red. Jacek Szarek poinformo-

wał, że telewizja rzeszowska stała się również 

częścią nowego kanału TVP Regionalna. Do-

tychczas ośrodki telewizji miały swoje pasma 

w TVP Info. Kanał TVP Regionalna nadaje 

na trzecim multipleksie naziemnej telewizji 

W serii wydawniczej 

Resoviana Towa-

rzystwa Przyjaciół Rze-

szowa ukazała się w sierp-

niu trzecia część Naszej 

galerii zasłużonych Józefa Kanika. Autor 

wyznaje we wstępie, że jest to poniekąd 

jego osobiste przypominanie, a równocze-

śnie żegnanie osób, które prawie wszystkie 

znał, a z wieloma współpracował. „Wyda-

wało mi się, że w ten sposób przedłużam, 

a może i utrwalam pamięć o nich” – na-

pisał. 46 zwięzłych encyklopedycznie bio-

gramów uzupełnił listą nazwisk z dwu po-

przednich książek. Ta cenna inicjatywa do-

OD KRAKOWA PO LWÓW
Telewizja w nowej odsłonie

cyfrowej, gdzie zajął miejsce 

TVP Info. Z kolei informacyj-

na stacja pozostanie na razie 

na multipleksie pierwszym. 

Na Podkarpaciu możliwy jest już odbiór 20 

cyfrowych kanałów telewizyjnych. Dla tele-

wizji publicznej docelowo przeznaczono tzw. 

Mux-3, na którym znalazły się: TVP 1, TVP 2 

HD, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Roz-

rywka, TVP Polonia oraz TVP Rzeszów.

W dni powszednie TVP Rzeszów 

w nowej odsłonie można oglądać w godzi-

nach 7:30–8:00, 15:00–16:00, 17:30–19:00, 

20:00–21:00 i 22:00–22:30. W weekendy 

bloki lokalne będą łącznie o godzinę dłuż-

sze i emitowane w godzinach: 10:00–11.00, 

15:00–16:00, 17:30–19:00, 20:00–21:00 

i 22:00–23:00.

Należy zaznaczyć, że po uruchomieniu 

kolejnych nadajników cyfrowych zwięk-

szył się na Podkarpaciu obszar, na którym 

można odbierać TVP Rzeszów, także w wie-

lu miejscowościach bieszczadzkich, gdzie 

wcześniej nie docierał sygnał. Rzec można, 

że program telewizyjny z Rzeszowa docie-

ra teraz od Lwowa do Krakowa. I spośród 

wszystkich medialnych środków komuni-

kowania rzeszowska telewizja ma w regionie 

najwięcej odbiorców – widzów, którzy śle-

dzą oferowane programy. Wieczorem zde-

cydowanie więcej nawet niż TVP 1, TVP 2, 

Polsat czy TVN.     

kumentacyjna zrodziła się kil-

ka lat temu w kręgu redakcyj-

nym „Echa Rzeszowa”. Podję-

to wtedy próbę odtworzenia 

i przypomnienia nazwisk rzeszowian z Księgi 

Zasłużonych, którą na początku zmian ustro-

jowych zagubiono (zniszczono?) w ratuszu. 

Biogramy, które wcześniej ukazywały się na 

łamach wspomnianego miesięcznika, to była 

także manifestacyjna niezgoda na pominięcie 

w Encyklopedii Rzeszowa wielu osób, zasłu-

żonych dla naszego miasta stokroć bardziej 

niż pomieszczone tam efemerydalne postaci 

zaplątane na chwilę w politykę, ale z formacji 

bliskich redaktorom tej księgi. Potem Nasza 

galeria zasłużonych J. Kanika żyła już wła-

snym rytmem i poszerzała krąg postaci o inne 

znaczące osoby, których już nie ma wśród nas, 

a powinniśmy je w pamięci zachować.

GALERIA BIOGRAMÓW
Zasłużeni dla naszego miasta

W trzeciej części tego cyklu autor umie-

ścił m.in. biogram profesora Stanisława 

Fryciego (zm. 14 maja br.), humanisty, orga-

nizatora akademickiego środowiska w Rze-

szowie, w tym polonistyki rzeszowskiej, 

która w listopadzie będzie święcić jubileusz 

50-lecia istnienia. Przypomnę, o czym pisa-

łem obszerniej w lipcowym wydaniu NDR, 

że bez prof. Fryciego, bez innych pasjonatów 

z tego kręgu w początkach WSP nie byłby 

możliwy dalszy rozwój tej uczelni aż do 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Takim posta-

ciom jak prof. Stanisław Frycie należą się nie 

tylko takie zdawkowe ślady pamięci, zasłu-

żyły bowiem one na trwalsze znaki, którymi 

powinno uhonorować je miasto i środowi-

sko akademickie.

Ryszard ZATORSKI

VIVA VERDI
W dwusetną rocznicę urodzin

menty z następujących oper Verdiego: Moc 

przeznaczenia, Nabucco, La Traviata, Aida, Il 

Trovatore, Rigoletto i Don Carlos. Jest to spój-

ny, atrakcyjny artystycznie spektakl z wple-

cionymi w fabułę wątkami z życia Verdiego. 

Siła głosów operowych lubelskiego teatru 

(m.in. Elżbieta Kaczma-

rzyk-Janczak, Tomasz 

Janczak, Dorota Domini-

czak-Laskowiecka) oraz 

znakomitych gości (Bar-

bara Kubiak ze wsparciem 

połączonych chórów – Te-

atru Muzycznego z Lublina 

i Magnifi cat z Przemyśla) 

zabrzmi potężnie i dostoj-

nie w salach koncertowych 

wielu miast, wśród których 

w najbliższym czasie znaj-

dzie się Rzeszów.

Zapraszamy na koncert 22 września br. 

o godz. 18.00 do Filharmonii Podkarpackiej. 

Bilety do nabycia w Estradzie Rzeszowskiej 

przy ul. Jagiellońskiej 24 oraz w kinie Zorza 

przy ul. 3 Maja i w sklepie Rzeszowianka przy 

ul. Grunwaldzkiej 4.    

Scena z opery „Nabucco”
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19 sierpnia 2013 r. zmarł w Rzeszo-
wie Tadeusz Czwakiel. Miał 80 

lat. Przez całe zawodowe życie związany 
z rzeszowskimi scenami: Teatrem Kacperek 
i Sceną Propozycji Estrady Rzeszowskiej. 
Epizodycznie także 

z teatrem JoTa i Parawan w Krakowie. 
Znakomity aktor wyróżniony licznymi na-
grodami za kreowane role – obdarzony był 

również wielkimi zdolnościami techniczny-
mi, które wielokrotnie wykorzystywał pod-
czas przygotowywania scenografi i i środ-
ków inscenizacyjnych. Był dla wszystkich 
ogromnie kontaktowym i dobrym człowie-
kiem. Był też moim Przyjacielem. 

Dynamiczny w działaniu i ciągle pełen 
optymizmu imponował mi swoją otwarto-
ścią na nowe pomysły (nie tylko teatralne). 
Malował obrazy. Wiele z nich zdobi dzisiaj 
między innymi salony jego znajomych. Po-
dziw mój wzbudzały zwłaszcza piękne, deli-
katnie malowane kwiaty. Jestem przekonany, 
że w jego pokoju-pracowni pozostało jeszcze 
kilka płócien niedokończonych... 

Choroba zaatakowała go niespodziewa-
nie. Walczył z nią wytrwale i konsekwentnie. 
Cierpiał, ale swojego cierpienia nie ujawniał. 
Mimo upływu lat ciągle był oczarowany ży-
ciem, a malowanie obrazów było dla niego 
terapią i zapomnieniem. Nie odpoczywał. 
Gonił marzenia. 

Janusz POKRYWKA

23 sierpnia 2013 roku 
na cmentarzu komu-

nalnym w Rzeszowie po-
żegnaliśmy naszego Tade-
usza. Pożegnaliśmy artystę 
– aktora, malarza, a przede 
wszystkim wspaniałego 
człowieka o wielkim sercu, 
w którym mieściła się miłość 
do wszystkich ludzi. Kochał 
teatr. Jego macierzystym 
teatrem był Kacperek. Był 
jednym z najstarszych pra-

cowników – aktorów tego teatru. Po przej-
ściu na emeryturę jeszcze wraca na scenę, 
by zagrać gościnnie. Później przenosi się do 
swojego drugiego ukochanego teatru Scena 
Propozycji Janusza Pokrywki, który wów-
czas miał swoją siedzibę w Estradzie Rze-
szowskiej pod dyrekcją Dariusza Dubiela. 
Tam też zagra ostatnią swoją teatralną rolę 
Księcia w sztuce Mrożka Indyk w insceniza-
cji i reżyserii J. Pokrywki. Jak zawsze była to 
wspaniała kreacja aktorska, która równocze-
śnie wieńczyła jego jubileusz 50-lecia pracy 
artystycznej na scenie. 

Tadeusz Czwakiel zagrał ponad 40 
głównych ról. Był nagradzany na wielu fe-
stiwalach m.in.: na II Ogólnopolskim Te-

lewizyjnym Festiwalu Teatrów 
Lalek w Warszawie w roku 1975, 
II Biennale Sztuki dla Dziecka 
w Poznaniu w roku 1977, X Mię-
dzynarodowym Festiwalu Teatrów 
Lalek w języku esperanto (Książe 
Portugalii) – Zagrzeb, Jugosławia, 
XI Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Lalek języku esperanto 
(Rumcajs) – Zagrzeb 1980. 

Nie sposób tutaj wymienić 
wszystkich ról, ale chciałbym 
wspomnieć choć kilka z nich: rola 
Cara w sztuce Car Maksymilian, 

Król w sztuce Książę Portugalii, rola Jaśka 
w przedstawieniu Hej z nogi na nogę, Turoń 
w sztuce Turoń, Pan Twardowski na królew-
skim dworze – rola Twardowskiego, w Kto 
polubi Wilka – rola Wilka, Od wiosny do lata 
– rola Gospodarza. W teatrze Scena Propo-
zycji: Summa cum grano salis – rola Kapła-
na, Indyk – rola Księcia czy w monodramie 
Tadeusza Nowaka Ballada o drzwiach i sto-
le, gdzie stworzył również wspaniałą kreację 
aktorską.

Z wielkim wzruszeniem wracam dzisiaj 
do wspomnień o Teatrze Kacperek i Scenie 
Propozycji. Z Tadeuszem, Tadzikiem – moim 
serdecznym przyjacielem przepracowaliśmy 
na obydwu scenach ponad 50 lat. Był wspa-
niałym aktorem. Profesjonalistą, który ciągle 
starał się wzbogacać swój warsztat, a równo-
cześnie był serdecznym nauczycielem wielu 
młodych koleżanek i kolegów, którzy uczyli 
się tego trudnego zawodu. Był świetnym part-
nerem na scenie. A w takiej sytuacji spotyka-
liśmy się często i bardzo to sobie ceniłem.

Bardzo poważnie traktował swój zawód. 
Kiedy chcieliśmy pożartować, mówiliśmy: 
Taki duży Tadzio, a jeszcze bawi się lalka-
mi… Uśmiechał się serdecznie na nasze za-
czepki. A lalkarzem był świetnym. Pracował 
na scenie teatru lalek we wszystkich możli-
wych technikach. Lubiłem go obserwować, 
podglądać. Robił to perfekcyjnie.

Ale Tadzik to równocześnie dusza Te-
atru Kacperek. Jego specyfi czny dowcip, nie-
jednokrotnie bawił nas do łez. A jego żarto-
bliwe spory z Wojtkiem (Tadeuszem)… czy 
gruszka przy rodzinnym domu Tadeusza jest 
wysoka na kilka pięter i czy pies (podobno 

rudy) u Wojtka to naprawdę rasowy wilczur 
czy mieszaniec? Przekomarzania dwojga ser-
decznych kolegów niejednokrotnie wprowa-
dzały nas w fantastyczny, wesoły nastrój.

Potrafi ł bardzo często opowiadać aneg-
doty związane z „kacperkowymi wspomnie-
niami”. Myślę, że wiele z nich powinno się 
znaleźć w historii o Teatrze Kacperek.

Tadeusz – to również złota rączka. Trud-
no byłoby wymienić coś, czego Tadeusz zro-
bić lub naprawić nie potrafi ł.

W czasie jego choroby, będąc u niego 
w domu lub siedząc przy szpitalnym łóżku, 
często wspominaliśmy dawne, choć trudne, 
ale bardzo piękne czasy „starego Kacperka”. 
W dniu, w którym ostatni raz widziałem Tade-
usza w szpitalu, w czasie rozmowy powiedział: 
Wiesz Rysiek, tak bardzo chciałbym jeszcze 
zagrać na scenie. Tak właśnie kochał teatr.

Swoją artystyczną duszę pokazał rów-
nież na płótnach malarskich. Malarstwo, 
choć przyszło trochę później, zostało na jego 
starsze lata wielką pasją. Malował dużo, 
a swoje obrazy często rozdawał znajomym, 
koleżankom, kolegom. 

Pozostały wielkie niespełnione plany. 
Odszedł od nas wspaniały człowiek, przy-
jaciel, a przede wszystkim kochający mąż, 
ojciec i dziadzio.

Serdecznie współczuję jego wspaniałej 
żonie Ali i dzieciom Renacie i Piotrowi. Ko-
chał ich nad życie. Będzie nam Ciebie, Tade-
uszu, bardzo brakowało!

Ryszard SZETELA

DOGONIĆ 

MARZENIA
Ciągle był oczarowany życiem

POŻEGNALIŚMY ARTYSTĘ
Wspomnienie o Tadeuszu Czwakielu

Tadeusz Czwakiel z Jolantą Nord na 50-leciu Teatru Maska

Tadeusz Czwakiel w monodramie „Ballada 

o drzwiach i stole” wg T. Nowaka (Scena Propozycji 

Janusza Pokrywki)
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Andrzej Grzywacz

Chyba najbardziej oble-

gane w Rzeszowie są 

te ścieżki nad Wisłokiem, 

które biegną na Lisią Górę 

i Żwirownię. Można na 

nich spotkać ludzi w róż-

nym wieku beztrosko jadących na rowerach, 

rolkach, deskorolkach, hulajnogach i gokar-

tach z napędem na nogi. A pomiędzy nimi 

przemykających spacerowiczów z kijami nor-

nic walking oraz mamy i babcie pracowicie 

pchające wózki z dziećmi. Wszyscy oni mijają 

się, wyprzedzają, ścigają, ćwicząc przy okazji 

przedziwną ekwilibrystykę, żeby nie wpaść 

pod większe lub mniejsze koła różnorakich 

pojazdów.

Często korzystam z obu tych ścieżek 

jako rowerzysta i rolkarz. Jeżdżę na rowerze 

starego typu, posiadającym dzwonek, którym 

posługuję się w przypadkach wymagających 

ostrzeżenia kogoś jadącego lub idącego ścież-

ką. Przy okazji widzę reakcje innych rowerzy-

stów, których jednoślady, zwłaszcza te górskie, 

nie są wyposażone w tak proste, oczywiste, 

a jakże ważne urządzenie, które ma niepod-

ważalne znaczenie dla bezpieczeństwa. Wie-

lokrotnie bywam świadkiem sytuacji tragi-

Edward Winiarski

Tymi słowy, baz cie-

nia przesady, określić 

można zmarłą 6 marca 

2013 r. Katarzyną Majkę 

z Sokołowa Małopolskiego. 

Wszak to ona właśnie w la-

tach 40.,70. i pierwszej połowie 60. ub. wieku 

upowszechniała w środowisku lokalnym ele-

menty kultury i tajniki sztuki kulinarnej oraz 

poszanowanie miejscowej tradycji. Pełniąc 

funkcją kierowniczki Ośrodka „Nowocze-

sna Gospodyni” przy sokołowskiej Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, ściśle 

współpracowała z licznymi wówczas w tere-

nie Kołami Gospodyń Wiejskich, organizując 

w świetlicach, klubach rolnika, placówkach 

szkolnych, w porze jesienno-zimowej, kur-

sy gotowania, pieczenia, kroju i szycia, czy-

li czynności przydatnych każdej wiejskiej 

gospodyni. Przez te sezonowe warsztaty na 

przestrzeni dziesiątek lat przewinęły się setki 

kobiet, przyswajając sobie liczne umiejętno-

ści, oprócz rzemiosła kuchennego również 

urządzania przyjęć rodzinnych, kompono-

wania dań, dekorowania stołu itp.

Współpracując z kołami gospodyń, pani 

Kasia, jak powszechnie ją nazywano, inspiro-

wała poszukiwania i upamiętnianie ginących 

SIŁACZKA Z SOKOŁOWA
Wspomnienie o Katarzynie Majce

elementów folkloru: pieśni, przyśpiewek, 

legend, starych podań itp. Przedsięwzięcie 

to rozwinęło się szczególnie w Nienadów-

ce Górnej, gdzie jej szerokie współdziałanie 

z przewodniczącą koła Genowefą Biernat 

oraz dyrektorem szkoły Ludwikiem Szczy-

głem, uwieńczone zostało w połowie lat 70. 

scenariuszem poważnego, wielogodzinnego 

widowiska scenicznego pn. Wesele nienadow-

skie. Najpierw wystawiono je we własnej wsi 

(w role aktorów wcielili się miejscowi gospo-

darze, nauczyciele i młodzież). Zaintereso-

wanie spektaklem przekroczyło najśmielsze 

oczekiwania, toteż wkrótce zaprezentowano 

je w sokołowskim Ośrodku Kultury, a 12 paź-

dziernika 1976 r. także na scenie Wojewódz-

kiego Domu Kultury w Rzeszowie w ramach 

przeglądu dorobku kulturalnego i gospo-

darczego gmin województwa rzeszowskie-

go. Wszędzie zbierano bardzo pochlebne 

recenzje. Od tej pory Wesele nienadowskie 

wystawiane było wielokrotnie na lokalnych 

i regionalnych imprezach folklorystycznych, 

uświetniając jubileusz 400-lecia wioski.

Katarzyna Majka urodziła się 10 listopa-

da 1922 r. w Trzebusce koło Sokołowa Mało-

polskiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

tuż przed wybuchem wojny zaczęła pracować 

w prywatnym sklepie spożywczym. Na począt-

ku okupacji skierowano ją do pracy w fi rmie 

niemieckiej na poligonie wojskowym w Górnie. 

W 1943 r. wywieziono na roboty przymusowe 

do Niemiec, skąd powróciła już po zakończe-

niu wojny. Po założeniu rodziny zamieszkała 

w Sokołowie Małopolskim. Tu urodziła i wy-

chowała czworo dzieci. Jesień życia spędziła na 

zasłużonej emeryturze przy córce Marii i zięciu 

Edmundzie, w otoczeniu wnuków. Zmarła na-

gle.  Spoczęła obok męża Franciszka na cmen-

tarzu parafi alnym w Sokołowie Małopolskim.

Edward WINIARSKI

W STRESIE NAD WISŁOKIEM
Trzeba nieustannie apelować o rozwagę

komicznych, gdy rowerzysta, którego pojazd 

nie posiada dzwonka, chcąc uniknąć kolizji 

usiłuje z gardła wydobyć dźwięki nie za bar-

dzo zbliżone do klaksonu samochodowego 

lub motocyklowego. W efekcie jest w stanie 

z wielkim trudem ostrzec jedynie część osób 

poruszających się po ścieżkach, bowiem dru-

ga część ma uszy skutecznie zapchane muzy-

ką z urządzeń mp3. 

Równie często obserwuję jak rowerzysta 

trzyma kierownicę jedną ręką, a drugą tele-

fon komórkowy przy uchu. Na obu szlakach 

nie ma ograniczenia prędkości, a zdarza się, 

że niektórzy jeżdżą na rolkach o dużej śred-

nicy pozwalających 

rozwijać nie tak małe 

prędkości, co stwarza 

zagrożenie dla tych, 

którzy mogą popełnić 

błąd na trasie i nie za-

uważyć w porę jadące-

go z dużą prędkością. 

Szczególnie zagrożone 

są dzieci, które jadą na 

rowerkach bądź pieszo 

mogą nagle wyrwać 

się opiekunom. Jadący 

na rolkach w zasadzie 

nie jest w stanie sta-

nąć natychmiast, co najwyżej może salwować 

się ucieczką na trawiaste pobocze. Tak samo 

rowerzysta, który potrafi  rozwinąć na rowe-

rze górskim na gładkiej powierzchni ścieżki 

znaczną prędkość. Jednym słowem, na obu 

ścieżkach nad Wisłokiem bywa czasami nie-

bezpiecznie. 

Zanim zostaną uchwalone przepisy re-

gulujące zasady poruszania się na ścieżkach 

pieszo-rowerowych, a one same w Rzeszowie 

nad Wisłokiem poszerzone i zmodernizowa-

ne, trzeba nieustannie apelować o rozwagę, 

wyobraźnię, kulturę, bezpieczną prędkość. To 

trochę pomniejszy ryzyko możliwych kolizji, 

a pomniejszając stresy da więcej przyjemno-

ści z wypoczynku na świeżym powietrzu.

Andrzej GRZYWACZ
adwokat, sportowiec,  resovianista i kolekcjoner 

pamiątek galicyjskich
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Wrzesień 2013

Edward Słupek

To proste komendy woj-
skowe i zrozumiałe dla 

wielu pokoleń prawdziwych 
facetów, którzy odbyli obo-
wiązkową służbę wojskową. 
Służby wojskowej od kil-
ku lat ojczyzna zaniecha-

ła. Uznano, że jest to zbędny balast dla kraju 
i obywateli. Wprawdzie nadal wydawane są 
książeczki wojskowe, ale powszechne prze-
szkolenie wojskowe to nostalgiczna historia 
dla tych, którzy dla ojczyzny służyli i było to 
czymś pozytywnym. Dla innych czymś obrzy-
dliwym. Dotyczyło to pacyfi stów i zwyczaj-
nych mięczaków. Taka obowiązkowa służba 
wojskowa to był niekiedy gwałt na wrażliwej 
psychice, zwłaszcza osób wykształconych na 
uczelniach humanistycznych. Nie tutaj miej-
sce na opis absurdów wojska, chętnie bym po-
słuchał albo w komediowej formie to ogląd-
nął.

Teraz męski świat wojska po prostu 
oszalał, dopuszczając do służby wojskowej 
kobiety – tej zawodowej, bo innej nie ma. To 
całkowite poplątanie odwiecznych ról spo-
łecznych. Osobiście chętnie bym w takim 
męsko-damskim wojsku posłużył… W ta-
kim towarzystwie musi to być ciekawe do-
świadczenie życiowe. Zamiast zwyczajnie 
czynić wszystko, aby panie rodziły więcej 
dzieci, to ktoś opacznie wymyślił, że potrze-

Małgorzata 

Wojnowska

Według nowej ustawy 

śmieciowej segre-

gacja śmieci, która miała 

być najprostsza, okazała się 

niezwykle skomplikowana. Rewolucja śmie-

ciowa to nie tylko przetargi, umowy na kilka 

stron – prawie jak rozliczenia podatku w urzę-

dzie skarbowym, comiesięczne rachunki. Na 

końcu pozostaje coś jeszcze, czyli niewiedza 

ludzka – jak segregować śmieci! Każdego dnia 

robiąc porządki stajemy przed dylematem, 

doznajemy wielu rozterek, występują chwile 

zwątpienia – do jakiego pojemnika lub worka 

wrzucić dane opakowanie.

Społeczeństwo oczekuje edukacji ekolo-

gicznej w zakresie uzasadnienia i sensu segre-

gacji odpadów, czyli jak segregować, dlaczego 

segregować, a także co dzieje się z odpadami 

odebranymi przez obsługującą nas fi rmę. 

Społeczeństwo chce wiedzieć, czy fi rma od-

bierająca od nas wysegregowane odpady za-

rabia na tych odpadach, jeżeli tak jest, to czy 

wzrost ilości wysegregowanych odpadów nie 

KIBOLE DO WOJSKA
Baczność! Padnij! Powstań! Na wprost biegiem marsz!

ba owych pań w wojsku. Zgadzam się tylko 
na ich obecność do zadań pomocniczych, 
jak to przez wieki bywało, czyli na przykład 
w opiece medycznej. Wojsko kojarzy się ra-
czej z twardszą odsłoną ludzkiej psychiki, 
czyli z agresją, bezwzględnością, a przecież 
nie takimi chcielibyśmy postrzegać kobiety. 
Przez to mamy zhardziałe panie, którym da-
leko od wykształconego przez wieki w litera-
turze wrażliwego wizerunku damy.

A faceci to coraz większa liczba ma-
zgajów i mięczaków nieprzystosowanych do 
wypełniania żadnych przydatnych ról spo-
łecznych. Taką rolą jest także bycie małżon-
kiem, mężczyzną. Z tym bywa coraz gorzej, 
bo faceci wydelikatnieli, a panie zhardziały. 
Dlatego panie czują się znudzone takimi sła-
beuszami niepotrafi ącymi unieść odwiecz-
nych ról społecznych, całkiem odmiennych 
– mężczyzny i kobiety. Ma się rozumieć, 
że chodzi mi o powszechne rozumienie ról 
społecznych. Nie potępiam wcale innych 
praktyk w społeczeństwie, łącznie z tymi, 
które nawet dla wielu są kontrowersyjne. Na-
wet wśród zwierząt zdarzają się albinosi to-
lerowani przez naturę. I niech tak zostanie. 
Moje dywagacje wcale nie mają na celu doko-
nać rewolucji co do ról społecznych mężczy-
zny i kobiety. Chcę zwrócić uwagę na nasze 
banalne życie społeczne. Przez zniesienie 
służby wojskowej mamy powszechne wyższe 
wykształcenie. Zamiast do wojska, młodzież 
męska poszła na uczelnie wyższe. Oczywiście 

jakość tego wykształcenia i użyteczność 
kierunków budzą wątpliwości. Tym przydłu-
gim opisaniem chciałbym podjąć tematykę 
tzw. kibolstwa stadionowego. Denerwuje nas 
wszystkich to obrzydliwe zjawisko burd sta-
dionowych. Na pewno nie do końca znamy 
jego przyczynę oraz nie wiemy, jak pozbyć 
się tego zjawiska z naszych stadionów pił-
karskich. Denerwuje nas bezsilność władz 
w likwidacji chuligaństwa stadionowego. 
Jestem daleki od karania tych młodych ludzi 
w ten sposób, tzn. skazywać, aby przez 10 lat 
występowali ze swoistym piętnem. Przecież 
mają po dwadzieścia kilka lat. W pierwszym 
odruchu chce się bezkrytycznie karać, ale ta 
młodzież męska to niekiedy nasi znajomi, 
dzieci normalne niesione tzw. owczym pę-
dem młodości. 

Drażni mnie proceder graffi  ti na na-
szych budynkach. Wyjątkowo obrzydliwe 
zjawisko towarzyszące kibolstwu. Sądzę, że 
należałoby tę niewyżytą męską populację po-
wołać do wojska i skorzystać z komend woj-
skowych przywołanych w podtytule. Sądzę, 
że byłby duży pożytek, gdyby selektywnie 
powoływać młodzież do wojska np. w dniach 
odbywania wrażliwych meczów. Pozna-
nie przez młodych ludzi zapachu własnego 
potu przez wieki niewielu z nich zaszkodzi-
ło. Obecnie zamiast nieskutecznie pilnować 
zdziczałe młode hordy przez oddziały policji, 
lepiej powołać ich nawet na krótki okres do 
wojska i nauczyć męskiego moresu. Wymaga 
to na pewno odpowiedniego rozpracowania, 
ale uczynienie ze zdziczałego mięczaka męż-
czyzny – ojczyźnie i społeczeństwu by się 
przysłużyło.

Edward SŁUPEK

powinien być doceniony i wynagrodzony np. 

poprzez systematyczne zmniejszanie opłat.

Jakich odpadów mamy najwięcej? Ma-

kulatura. Za zbiórkę makulatury w dawnych 

czasach otrzymywało się papier toaletowy. 

Dziś prawie każdy wysegreguje w domu ma-

kulaturę. Firma, która ją zbiera, oddaje ma-

kulaturę do zakładów przetwórstwa papie-

rów i otrzymuje za to pieniądze.

Butelki szklane i plastikowe tzw. PET. 

Segregacja tych odpadów jest dla nas jasna 

– szklane do szkła, plastikowe do plastiku. 

W niektórych regionach szkło dzielone jest 

jeszcze dodatkowo na białe i kolorowe. Bu-

telki plastikowe PET stanowią bardzo war-

tościowy surowiec dla dalszego przetwór-

stwa tworzyw sztucznych. Firmy zbierające 

i przetwarzające butelki PET otrzymują za 

system zbiórki atrakcyjne wynagrodzenie. 

Opakowania, jak butelki, słoiki, są warto-

ściowym surowcem wtórnym dla hut szkła, 

które stłuczkę szklaną wykorzystują w pro-

cesie produkcji nowych wyrobów.

Moim zdaniem, ilość środków fi nanso-

wych pozyskanych za odbiór wysegregowa-

nych odpadów (będących w dalszej kolejno-

ści surowcem wtórnym), takich jak tworzy-

wa sztuczne (PET), makulatura, szkło (białe 

i kolorowe) powinna w konsekwencji skutko-

wać zwolnieniem z opłaty, a nawet dodatko-

wym wynagrodzeniem dla tych mieszkań-

ców, którzy w sposób prawidłowy i rzetelny 

odpady te segregują. 

Segregacja pozostałych odpadów powo-

duje już trochę wątpliwości. Najwięcej proble-

mu stwarzają opakowania po mleku, serkach 

różnego rodzaju, jogurtach. Mleko można ku-

pić w butelce plastikowej, ale również w kar-

toniku. Gdzie wyrzucić kartonik? Do pojem-

nika żółtego – wielomateriałowego, czy może 

do pojemnika niebieskiego na papier razem 

z gazetami? Według Ministerstwa Środowiska 

taki kartonik powinien trafi ć do pojemnika 

żółtego. Przestrzegam jednak, że przepisy lo-

kalne czasami zupełnie inaczej interpretują, 

do jakiego pojemnika wrzucić kartonik po 

mleku. Nierozwiązany jest problem z odpada-

mi niebezpiecznymi, jak źródła światła, bate-

rie, opakowania po środkach ochrony roślin, 

farby, lakiery, zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny itd. Aby pozbyć się tych odpadów 

trzeba czekać kilka dni lub tygodni na zor-

ganizowanie zbiórki lub po prostu samemu 

pojechać do punktu zbiórki takich odpadów.

Miesiąc rewolucji śmieciowej już za 

nami. Dziś nasuwa się pytanie, jak segrego-

wać, żeby nie zwariować?

Małgorzata WOJNOWSKA

REWOLUCJA ŚMIECIOWA 
Jak segregować, żeby nie zwariować?
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Adam Szeląg

Początkiem roku szkol-

nego policjanci kon-

centrują swoją uwagę na 

najmłodszych. Pierwsze 

tygodnie września to czas 

szczególnego zagrożenia 

wypadkami drogowymi z udziałem dzieci. 

Dlatego też z rozpoczęciem roku szkolnego 

policjanci wznowią akcję „Bezpieczna droga 

do szkoły” oraz „Policja nie tylko dzieciom”. 

W ich trakcie przypominamy dzieciom wra-

cającym do szkoły o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. 

„Bezpieczna droga do szkoły”, pod tym 

hasłem policjanci powiatu rzeszowskiego 

spotkają się z uczniami klas pierwszych szkół 

podstawowych. Policjanci nauczą dzieci pod-

stawowych zasad bezpiecznego poruszania się 

po drogach i ulicach: którą stroną drogi poru-

szać się, gdzie i kiedy można bezpiecznie prze-

chodzić na drugą stronę ulicy, co zrobić, aby 

być widocznym na drodze. Wizyta policjanta 

w szkole to dla najmłodszych uczniów duże 

przeżycie, dzieci z zapałem uczestniczą w spo-

tkaniach, dzielą się swoimi wrażeniami, a przy 

Bogusław Kobisz

Wielu kierowców-

-rodziców, któ-

rzy uchylają się od obo-

wiązku alimentacyjnego, 

odetchnęło z ulgą, gdy 

Trybunał Konstytucyj-

ny stwierdził, a za nim sądy, że zabieranie 

prawa jazdy za niepłacenie alimentów to 

kara niezgodna z Konstytucją. Wieść ta 

szybko rozbiegła się po kraju na zasadzie, 

że gdzieś dzwonią, ale nie wiadomo w któ-

rym kościele. Prawdą jest, że Wojewódzkie 

Sądy Administracyjne w Białymstoku (II 

SA/Bk 645/12), Rzeszowie (II SA/Rz 374/11) 

i kilka innych nie orzekły jednak, że zabie-

ranie prawa jazdy osobie uchylającej się od 

obowiązku alimentacyjnego jest niezgodne 

z Konstytucją. Teraz (sygnatura P 46/17) TK 

uznał, że art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005 

roku o postępowaniu wobec dłużników ali-

mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

godzi w zasadę sprawiedliwej procedury. 

Trybunał podniósł, że brak jest stosowne-

go trybu odwoławczego, że wniosek organu 

właściwego dla dłużnika (wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta) może mieć charakter nie 

dość zweryfi kowany, a nawet arbitralny, że 

ewentualna kontrola sądowo-administra-

cyjna decyzji starosty o zatrzymaniu prawa 

jazdy takiego dłużnika nie obejmuje zasad-

ności merytorycznej wniosku kierowanego 

ELEMENTARNE ZASADY
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

KARA NIEKONSTYTUCYJNA
Zabieranie prawa jazdy za niepłacenie alimentów

okazji poznają zasady bez-

pieczeństwa. Na zakończe-

nie mała niespodzianka 

– każde z dzieci otrzymuje 

od policjanta upominek, 

zawieszkę odblaskową.

W ciągu roku szkolne-

go policjanci będą spotykać 

się także z dziećmi uczący-

mi się w klasach trzecich. 

W oparciu o broszurki 

„Policja nie tylko dzieciom” porozmawiają 

z dziećmi o ich bezpieczeństwie. Dzieci do-

wiedzą się, gdzie można bezpiecznie bawić 

się i spędzać czas wolny. Funkcjonariusze 

przypomną dzieciom, o czym muszą pamię-

tać, gdy zostaną same w domu. Szczególną 

uwagę policjanci zwrócą na kontakty z oso-

bami nieznajomymi. Dzieci dowiedzą się, 

jak mają postępować w przypadku, gdy nie-

znajomy zaczepia je, nagabuje, zaprasza do 

samochodu lub czymś częstuje.

Przypominane przez policjantów ele-

mentarne zasady bezpieczeństwa zapewne 

na długo zostaną w ich pamięci. Broszurki 

w oparciu, o które policjanci prowadzą za-

jęcia, zostaną przekazane ich uczestnikom, 

a każde dziecko będzie mogło znaleźć w nich 

wiele ciekawostek i przestróg. Jednak o bez-

pieczeństwie najmłodszych powinni pamię-

tać wszyscy. Szczególna jest tu rola rodziców 

i opiekunów, którzy stale powinni przypo-

minać dzieciom o zasadach bezpieczeństwa. 

Niezwykle ważne jest, aby nie tylko rozma-

wiać z dziećmi o bezpieczeństwie, ale samemu 

stosować te zasady, dając im dobry przykład.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć 

rodzicom najmłodszych, że w myśl obowią-

zującego prawa, dzieci do lat 7 mogą prze-

bywać na drogach publicznych tylko pod 

nadzorem opiekunów.

Podkomisarz Adam SZELĄG

do starosty przez organa samorządowe z te-

renu zamieszkania dłużnika.

Nie będę czytelników zamęczał wywo-

dami i niuansami w tej sprawie, zacytuję 

jedynie, co orzekł Wojewódzki Sąd Admi-

nistracyjny w Białymstoku. Zatrzymanie 

prawa jazdy nie nastąpi wobec dłużnika, 

który częściowo wywiązuje się z zobowiązań 

alimentacyjnych, a postępowanie w sprawie 

uznania dłużnika za uchylającego się od zo-

bowiązań alimentacyjnych – konieczne dla 

wydania decyzji przesądzającej o powyż-

szym statusie dłużnika, niezbędnej dla uru-

chomienia procedury zatrzymania prawa 

jazdy – nie będzie wszczęte wobec dłużnika, 

który pracuje, nie unika składania oświad-

czenia majątkowego, a jeśli jest bezrobotny, 

to rejestruje się w urzędzie pracy i nie odma-

wia propozycji odpowiedniego zatrudnienia 

czy udziału w aktywizacji zawodowej. 

Faktycznie, przed 2012 rokiem działano 

niejako z automatu – wystarczył wniosek or-

ganu i prawo jazdy zabierano. Przepisy nieco 

zmieniono 19 sierpnia 2011 roku. W świetle 

obowiązujących przepisów (po 1 stycznia 

2012 roku) – w przypadku bezskuteczno-

ści egzekucji alimentów osoba uprawniona 

może złożyć do organu właściwego dla wie-

rzyciela wniosek o podjęcie działań wobec 

dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy 

wierzyciela występuje z wnioskiem o pod-

jęcie działań w przypadku, gdy dłużnik ali-

mentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie 

wywiadu alimentacyjnego lub odmawia: * 

złożenia oświadczenia majątkowego * zareje-

strowania się w powiatowym urzędzie pracy 

jako bezrobotny albo poszukujący pracy * 

bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu 

przepisów o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy przyjęcia propozycji 

odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, wykonywania prac społecznie 

użytecznych, prac interwencyjnych, robót 

publicznych, prac na zasadach robót pu-

blicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub 

przygotowaniu zawodowym dorosłych. Or-

gan właściwy dłużnika (wójt, burmistrz, pre-

zydent miasta) składa jednocześnie wniosek 

o ściganie za przestępstwo określone w art. 

209 §1 Kodeksu karnego. Przy czym sama 

decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się od zobowiązań alimenta-

cyjnych musi być ostateczna i nie może być 

wydana wobec takiego dłużnika, który przez 

okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się 

w każdym miesiącu z zobowiązań alimen-

tacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 proc. 

bieżąco ustalonych alimentów.

Aby odzyskać prawo jazdy, trzeba wy-

kazać przed organem, że ustały przesłanki 

będące przyczyną jego zatrzymania. Tak więc 

kierowca (rodzic), który nie płaci alimentów, 

spać spokojnie nie może. Zmiany przepisów 

doprowadziły jedynie do tego, że prawa jazdy 

nie zabiera się automatycznie z chwilą złożenia 

wniosku, jak bywało to wcześniej, a dopiero po 

dokładnym zbadaniu okoliczności i przy zaist-

nieniu konkretnych przesłanek, na co najwięk-

szy wpływ ma sam zainteresowany rodzic.

Bogusław KOBISZ,
prawnik
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Wrzesień 2013

Bogusław Kotula

Dokąd będzie jeszcze żyła wśród rzeszowiaków 

ta lokalna, mała legenda górki „na Cwajga”, 

trudno określić. Jeszcze długo po wojnie dzieci 

i trądzikowe osrołki zimą zjeżdżały z niej na san-

kach, „oślich” nartach spiczastych i holenderskich 

„łyżgach”, na dziurawych miednicach, juchtowych 

butach, papendeklowych tornistrach i połatanych tyłkach. Raz po-

jawił nawet zjeżdżacz z drewnianymi nieckami, podprowadzonymi 

z Drabinianki albo Staromieścia może. W lecie „Cwajg” też nie był 

bez zabawowego przydziału. Sturgiwało się z niego po zielonej 

trawce aż na sam dół, czasem nawet po same maszyny rolnicze, któ-

re tam składowano.

Co to był ten kolorowy, roześmiany, rozbawiony bajer, ten cały 

„Cwajg”? Na początku XX wieku zaborcy Austriacy przegrodzili 

przyzamkowy staw (ojciec, Franciszek Kotula, szumnie nazywał go 

jeziorem) wysokim wałem 

wzmocnionym gruzem z ro-

zebranego budynku, w któ-

rym garowali ci, co to za frajer 

mieli wikt, opierunek i kima-

nie. Usypana grobla ciągnęła 

się od pałacyku letniego Lu-

bomirskich do prawie dzisiej-

szej ulicy Szopena. Stok od 

zamkowego muru zagrodzo-

ny był gęstą pajęczyną z kol-

czastego drutu, druga strona 

– od dzisiejszej ulicy PCK – to 

było rzeszowskie Zakopane, 

narciarskie Alpy z Austrii czy 

Szwajcarii.

Niejaki Salomon Zweig 

– prawdopodobnie staroza-

konny i prawdopodobnie z Zawiercia – rozbudował i unowocześnił 

mały zakład produkcji maszyn rolniczych Fosiewicza, który był wła-

ścicielem sporego kawałka gruntu (Fosiewiczówka) w miejscu, gdzie 

później „wystrzelono” okazały gmach Komitetu Wojewódzkiego 

PZPR (obecnie jest tam Sąd Apelacyjny). Przedsiębiorczy Fosiewicz 

dorobił się sporego grosza dostarczając broń styczniowym powstań-

com. Fosiewicz przejął spora grupę specjalistów od właściciela fa-

bryczki odlewów metalowych Szajnoka, którego z kolei przebił wielce 

przedsiębiorczy Salomon Zweig. Jeszcze sporo lat po wojnie sterczał 

administracyjno-mieszkalny dom Zweiga przy pierwotnie ulicy Zaci-

sze (dzisiejsze budynki szkoły muzycznej przy ulicy Szopena). Obok 

tego domu rosło coś iglastego, które to drzewo nazywano limbą.

Trzeba przyznać, że Salomon Zweig miał kiepełę do interesów 

nie byle jaką. Zatrudniał sporo wysoko kwalifi kowanych giserów, 

m.in. Jana Jandę (1912–1992), którego właściciel odlewni metali lek-

LEGENDA „CWAJGA”
Od fabryczki i narciarzy do fontanny
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kich (późniejsza octownia przy ul. Obrońców Stalingradu; dziś jest 

tam sklep Biedronka przy Hetmańskiej), niejaki Leszczyński, wyrzu-

cił za próbę zorganizowania związków zawodowych. Rysiu Janda, 

syn Jana, udostępnił mi unikatowe zdjęcia właśnie zakładu Zweiga, 

który mieścił się już przy ulicy Szopena.

Prawie nic nie wiadomo o samym Salomonie i jego dalszych lo-

sach. Rysiek wspomina, że Salom Zweig opuścił Rzeszów już w sierp-

niu 1939 roku. Pan Kazimierz Wilk, wielki miłośnik historii Rzeszowa 

i Staromieścia, wspomina o takiej może plotce, a może nie plotce? 

Podobno syn Salomona Zweiga, Ryszard (?), z własnego karabinu 

przeciwlotniczego, który ustawił na dachu swojego domu, ostrzeli-

wał przelatujące we wrześniu nad Rzeszowem niemieckie samoloty. 

Salomon Zweig wybudował własnym kosztem dwa dwupiętro-

we budynki mieszkalne dla pracowników swojego zakładu, które 

stoją do dzisiaj przy ulicy PCK.

Obecnie z tamtego „Cwajga” nie zostało prawie nic. Właściwie 

to „za dobrych czasów” na „Cwajga” były dwie zimowe zjeżdżalnie. 

Ta główna miała nawet małą skocznię narciarską, druga – jakby 

boczna od strony ulicy Szopena – była to właściwie tzw. ośla łącz-

ka. Przylegała ona do dużego kawałka ziemi, na której gospodarz ze 

Stawisk, Jędrejko, siał zboża albo sadził ziemniaki.

Bogusław KOTULA

A od połowy sierpnia tego roku „na Cwajga” ciągną rzeszowianie i przyjezdni, by podziwiać uroki multimedialnej fontanny, zwłaszcza podczas jej 

kolorowo-muzycznych seansów wieczornych. Prezydent Tadeusz Ferenc, poniewierany w niektórych mediach za ten zbytek, może mieć satysfak-

cję – na otwarciu trafność jego decyzji potwierdziły tysiące rzeszowian ciekawych nowej atrakcji, a w gorące dni lata fontanną cieszyły się dzieci, zaś 

ich opiekunowie raczyli zmysły widokiem i szmerem wody. Wszystko gustownie okolone jest krzewami i kwiatami, wśród których postawiono ławy 

jak w amfi teatrze. Narciarze już tu nie pośmigają. Życie pisze legendy ciąg dalszy. 
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kiNa otwarciu fontanny multimedialnej i to samo miejsce podczas dopołudniowego wrześniowego dnia

Wysoki wał wzmocniono gruzem z rozebranego budynku więziennego 

(na zdjęciu w prawym górnym rogu)

Zakład odlewniczy Zweiga. Pozostałość po odlewni to niższy budynek, 

w wyższym mieściła się administracja. Widok od ulicy Szopena

Prawdopodobnie to jest 

Salomon Zweig z żoną Haliną (Hajką)
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Panorama literacka Podkarpacia

ŻYCIE CUDEM I POEZJĄ JEST

Najnowszy tomik poetycki Janiny Ataman Czysta kartka ukazuje pełnię 

literackiego talentu autorki. To błyskotliwa, prosta w narracji percepcja 

i zatrzymane w kadrze dylematy dnia codziennego. Poezja liryczna, bez patosu 

i wydumanych metafor pobudza do refl eksji nad kondycją współczesnego 

człowieka, nad przemijaniem. W utworze bez tytułu znajdujemy wersy: 

starość jest minimalistką […] kokon wije/ powraca do punktu wyjścia. Wiara 

i zwątpienie widziane oczami autorki powodują, że zatrzymujemy się i jak 

w kolejnym utworze bez tytułu: pod wiatr/ pod prąd/pod górkę […] możesz sobie 

darować/ ciąg dalszy, zastanawiamy się, choć nie zawsze chcemy wiedzieć, skąd 

przybywamy, dokąd zmierzamy. Strofy nasączone ładunkiem emocjonalnym, 

pamięcią i ciepłą wyobraźnią czasami cichutko łkają jak w utworze „List”: tam 

u ciebie/ po tej drugiej stronie/ wieczna kanikuła/ z przerwą na sen/ też wieczny 

[…] tutaj wszystko śmiertelne/ z wyjątkiem miłości. Nadzieja na uczucie, które 

nie zardzewiało pod naporem lat, jest gdzie indziej, gdyż tu i teraz... W utworze 

„Kwiaty” autorka porównuje swój los do losu kwiatów: […] pojutrze nikt ich 

nawet/ nie będzie pamiętał/ podobnie/ jak mnie, a poprzez bezpieczny dystans 

oraz lekki, ironiczny chłód wymownie bawi się precyzją obrazu, poddaje 

rozwadze „Czas” słowami, które szemrzą bólem, 

goryczą i jakby rezygnacją: czas skacze mi do oczu […] 

pora mu białą chustką/ powiać na powitanie.

W poezji Janiny Ataman można się odnaleźć 

i zrozumieć, że życie cudem i poezją jest.

Marta PELINKO

CZYSTA KARTKA

Najnowszy zbiór wierszy Czysta kartka Janiny 

Ataman jest piątą książką poetycką tej autorki, 

w której poetka mówi o zmaganiu się z tworzywem 

poetyckiego słowa, ale też przekazuje czytelnikowi 

swoje prywatne przeżycia. Lektura tych wierszy zmusza do głębokich refl eksji 

nad kondycją współczesnego człowieka uwikłanego w codzienne problemy, 

zbliżającej się starości i okrucieństwo przemijania. Autorka przekazuje to 

prostym językiem, nie żongluje poetyckimi fajerwerkami, więc wiersze spod jej 

pióra są bardzo komunikatywne, co jest niewątpliwie zaletą tej poezji. Wierna 

poetyckiej zasadzie „najmniej słów” pragnie czytelnikowi w lakoniczny sposób 

przekazać maksimum treści, jak w wierszu bez tytułu: mój wiersz jest/ chory na 

anoreksję //odzieram go/ ze zbędnych słów// zdumiona patrzę/ na czystą kartkę.

Słowa uznania należą się też rzeszowskiemu Wydawnictwu Abilion za 

stronę edytorską tej książki i znakomitą szatę grafi czną.

Adam DECOWSKI

GDZIE SZUKAĆ POEZJI

Gdzie rodzi się poezja? Co jest pewne – tworzeniu sprzyjają spotkania 

poetyckie. 24 sierpnia w Leżajsku na wspólnym grillowaniu spotkali 

się członkowie Klubu Leżajskich Poetów „Na marginesie”: Jolanta Mach, 

Zdzisława Giża, Alina Hasiak, Anna Wróbel, Maria Kozłowska, Małgorzata 

Socha, Halina Zygmunt, Jerzy Welc, Stanisław Kornasiewicz. Obecna była 

także Maria Horoszko – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, 

przy którym Klub Poetów funkcjonuje od lat. Przybyli też goście z Rzeszowa 

– poeci Dorota Kwoka i Stach Ożóg, którzy chętnie współpracują z twórcami 

leżajskimi. Atmosfera tego wieczoru sprzyjała wymianie myśli i konfrontacji 

własnych poetyckich poszukiwań. Bez wątpienia w miejscu spotkania człowieka 

z człowiekiem, w takiej relacji tryskającej radosną energią śmiało znaleźć można 

wiele poetyckich inspiracji. Tam też jest poezja.

Agnieszka RYDZ

Justyna Adamiec 

Orkiestra Szałamaistek i Zespół 

Mażoretek Incanto –  w skład 

których wchodzą uczennice II Liceum 

w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół 

w Górnie – działające przy 

Wojewódzkim Domu Kultury 

w Rzeszowie po raz kolejny zostały zaproszone do udziału 

w międzynarodowym festiwalu. W tym roku wybór 

padł na „Festiwal Kwiatów” w przepięknej pirenejskiej 

miejscowości Bagneres de Luchon we Francji. 

Uczestnictwo w tak wielkim  festiwalu muzycznym, 

z udziałem zespołów z całego świata, było doskonałą 

promocją  kultury polskiej oraz Podkarpacia.

Justyna ADAMIEC 

FESTIWAL KWIATÓW
Szałamaistki promują Podkarpacie w Europie
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Poezja

Zdzisława Górska

Poezja

Janina Ataman

Poetka, malarka, autorka licznych 
felietonów i esejów, pomieszczonych m.in. 
w książce Przylądki dobrej nadziei (2010). 
Wydała tomiki poetyckie: Wieczne źródło 
(1996), Przesiewanie czasu (1999), Po 
rajskim jabłku ziemi idę (2002), Atlantycka 
huśtawka (2006), Ojcu Św. Janowi 
Pawłowi w darze (2007), Warto być (2007) 
Odlatuje czas (2012) i Wyprzedaż złudzeń 
(2012), z którego to zbioru są drukowane 
poniżej wiersze. Tomik ten wydano w 
Krakowie jako nagrodę Grand Prix dla 
poetki  w XX konkursie literackim pn. 
„Dać świadectwo” (2012).

Poetka jest z wykształcenia plastykiem 
i instruktorem teatralnym. Laureatka 

wielu cennych nagród, w tym Złotego 
Pióra. Od 2005 roku jest członkiem 
Związku Literatów Polskich. Jej poezja 
była tłumaczona na język słowacki 
i ukraiński, gruziński. Autorka tomików 
poetyckich: Zwodzony most (1989), 
Rozmowy z mistrzem (1990), Odcienie 
szarości (2002), Jesteśmy igraszką (2007) 
i Czysta kartka (2013), z którego m.in. 
pochodzą prezentowane wiersze.

Bez wyjścia

Widziałeś niebo o zachodzie
gorejącą czerwień natchnienia
Kiedyś Słońce było bogiem
Dziś piekło i niebo jednakowo
uchylone
Pośrodku stoją niezdecydowani
przeglądają menu
Decydenci jakby nieobecni
                            
Wergiliusz znów oprowadza Lechonia
Megabity uderzają 
w szarą odłupaną korę
Boska komedia dzieje się nadal
Zgraliśmy się w niej do nitki 

Nie ma wyjścia z wysypiska 
węzłów gordyjskich
i sprzecznych doniesień
Na moment podaj mi rękę

Pod chmurą

Nadmiar chmury i bieli
ale to nie lekkość
Oracz zgięty w pół
panuje nad pługiem
wpatrzony w tłustą ziemię
To dla niej ten znój
szeroki rozkrok na bruzdach
pochylenie życia
Nad nim chmura zdziwienia
jaśniejąca potężna
wolna bez wysiłku
Błyszcząca czerń ziemi
przyciąga obowiązkiem
spełnieniem
W oczach już rośnie plon obfi ty
twarda nadzieja móc
dać z siebie siłę 
zapomnieć o sobie
Człowiek łączy lekkie niebo
z czarnym znojem ziemi
Nad nim chmura jaśniejąca
potężna
Ale to nie lekkość
to ciężar

Inspiracją był obraz Ferdynanda Ruszczyca
„Orka”, Muzeum Narodowe w Krakowie.

*** 
poezja 
jak bóg 
jest wszędzie 

siedzi na przystanku
buja w obłokach
leży na ścieżce

wystarczy schylić się 
podnieść ją 
otrzepać z kurzu 

chociaż niekoniecznie 

*** 

Moja przyjaciółka

już mnie
nie czekają
dalekie wojaże

przed zaśnięciem
nie barany liczę
lecz miejsca
w których mnie 
nie było

to nie przysłowiowa
kula

to towarzyszka
od niepogody
co szlak mi wytycza
na przełaj

i jak pies wierna
waruje u nogi

Stara kobieta 

zrezygnowała ze wszystkiego 
śniadanie między ptaki dzieli 

czeka na listonosza 
żeby nie sprawić mu zawodu 

pogodziły się ręce i nogi 
tylko oczy 
wciąż jeszcze się dziwią 

twarzy nie poznają 
odmienionej 

życie się jej zdarzyło

Spróbuj
 
spróbuj ptakiem 
szybować pod wiatr 

spróbuj rzeką 
płynąć pod prąd 

sobie spróbuj 
stanąć na przekór 

spróbuj
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Poezja  

Andrzej Sondej
Poezja  

Natalia Trojnar

Poezja  

Jowita Kosiba

Poeta, happener, animator kultury 
i sztuki. Założyciel „Pociągu do 

Sztuki”. Redaktor i współzałożyciel 
portalu internetowego:
www.pogranicze.eu

Urodziła się 1988 r. w Żołyni i tam mieszka. Absolwentka 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na 

Uniwersytecie Warszawskim. Twierdzi, że wiersze są dla 
niej w pewnym stopniu „psychoterapią”. Lubi przyrodę, lubi 
czytać. Ciekawi ją świat, ludzie i ich psychika. 

Studentka fi lologii polskiej, miłośniczka literatury, 
członkini Sekcji Twórczości Literackiej Koła Polonistów 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Krośnianka.  Natchnieniem do 
pisania są dla niej okolice rodzinnego miasta oraz ukochane 
Beskidy. Oprócz poezji jej pasją jest muzyka rockowa, 
malarstwo i podróże. 

Niewidzialne buty Pana Mrożka
Dedykacja dla Sławomira Mrożka

Ich świat jest całym światem na stole
poduszka zmartwienia na każdy dzień
przypatruje się nagością pochylonej głowy
nie można tak budować domu na okrągłym lądzie
 
Patrzeć się na spadające krople wody
na uśmiech zapłakanych ludzi
na oddech głęboki
co mówi niewyraźnym losem

Potykając się o samego siebie
nieprawda
zawsze stoi przy pochylonym domu
nieważne czy jest zielonym stawem łabędzi
maska samochwalca
brudzi się ociera gładkie płatki tulipanów

Ten samotny niewidzialny Pan
z bagażem na swoich ramionach
chodzi za mną, podgląda mnie i przeprasza,
jakby był z gliny a może z żelaza

Przestałem się przyglądać, jak Słowianin
w oczach błazna opuściłem wzrok
otępiały i porośnięty mgłą opuszczenia
jakby nikt nie był samotny na tej ziemi

Wgryzłem się w jego planetę
a tam woda i ogień rozpalały chmury
lawina syczącej rzeki
przelewała się przez korzenie drzew majowych

Ubrana w skąpe liście
bezwstydnie opuszczała ramiona
ten Pan co był w innym człowieku
napisał traktat o normalności
nie było mu dane usiąść na gałęzi

Tylko pod gałęzią
narobił zmartwienia
z uniesioną laską Papkina
cytował całego Makbeta

To tylko złudzenie malowanej ikony
jak w Cervantesie
utopiłeś smutki
inne od tych co było nam dane zobaczyć

W dziwnym  mieście
obłożonym szkieletem kości
podarta pierzyna
to tylko inna droga

Nadzieja
 
Nie po drodze
Iść tą ścieżką
Ciemną jak noc
Zimną jak lód
Obojętną
Znalazłam nadzieję
Ma droga
Naiwna
Dziecinna
Tak infantylna nadzieja
Patrząc oczami
Widząc sercem
Umrze ostatnia
Napełnia mnie
Pozwala oddychać
Zapalone światełko w tunelu
Oto ona

Malinowe ogrody

W malinowych ogrodach dziadka
słuchałam muzyki lata
przebrzmiałej
soczystej
lepkiej od soku
pszczoły recytowały poezje
widziały dla siebie 
wieczność
w kielichu złotawym
widziałam dla siebie 
wieczność
w falach traw
niepokalanych
jesienią.

Myślicie inaczej

Mówicie o tym, by się podobać
Mówicie o tym, by imponować
Mówicie o tym, by sobie sprostać
Zjednać się z ostrą krytyką ludzką
Mówicie o tym czego nie chcecie
I znów na nowo udajecie
Wciąż udajecie!
Tu się śmiejecie
A tam płaczecie
Mówicie tak, 
Myślicie nie
Zamiast się wznosić
Wciąż upadacie
Rolę zmieniacie
O swoje myślach zapominacie!

Cmentarz jesienny

Cmentarze najpiękniejsze bywają
jesienią 
gdy stroją się
jak dzierlatki
w korale jarzębinowe
kolczyki z głogu
pamięć zamknięta 
w szkle
unosi się 
zapachem spalonych liści
i fotografi i
kolorowe wspomnienia
płoną na granicie życia
kwitną krzyże
i chryzantemy
Panna Najświętsza 
pochyla głowę
i błogosławi jesienną
ciszą.
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Ryszard Zatorski

Zdawać się mogło, że 

trwa wakacyjna pustka 

teatralna, gdyby nie pomysł 

dyrektorki Maski Moniki 

Szeli, aby zaoferować nam 

w sierpniu imprezę inspi-

rowaną pamięcią o jednym 

z najwybitniejszych twórców w historii świa-

towego teatru i reformatorze sceny. 11 sierp-

nia w niedzielę, czyli dokładnie w 80. roczni-

cę urodzin tego maga teatru, z rzeszowskiego 

Rynku ruszył swoisty korowód śladami Je-

rzego Grotowskiego, m.in. ku miejscu gdzie 

ów sławny rzeszowianin się urodził, czyli do 

pałacyku letniego Lubomirskich. Ale nie było 

to takie sobie przypadkowe juwenaliowo-bie-

siadne swawolenie, choć chwilami miało się 

takie wrażenie, lecz zamierzone widowisko 

plenerowe pt. Cykliści przygotowane przez 

poznański Teatr Porywacze Ciał. Z nieco 

cyrkowo-weselną oprawą kostiumową było 

to improwizowanie artystyczne na ulicach, 

z próbami wciągnięcia do tego teatralnego 

weselnego kręgu napotykanych widzów-

przechodniów, z przypadkowym acz znako-

mitym kontrapunktem na ulicy 3 Maja nie-

opodal pomnika Nalepy, gdzie muzykowała 

ósemka młodych artystów z Błażowej. Bo 

wtedy ów weselny pochód cyklistów zatrzy-

mał się niczym przy bramie stawianej nowo-

żeńcom, by wykorzystać na żywo talent mu-

zyków i włączyć ich koncert w swój spektakl. 

I w tymże dniu potem na wernisażu 

w foyer Maski, Grotowskiego i jego Teatr La-

boratorium przypomniano nam fotograma-

mi Jerzego Paluchiewicza, aktora zespołu 

Grotowskiego i fotografa, który w niepowta-

rzalnej kolekcji zdjęć z lat 60. i 70. utrwalił 

ów niezwykły teatr i pozaartystyczne wy-

darzenia z nim związane. Nastrój ten pod-

budował ciekawą gawędą Marek Czarnota 

– o rzeszowskich korzeniach artysty, jego 

protoplastach, dzieciństwie, poetyzowaniu 

nawet i późniejszych sukcesach opisanych 

i udokumentowanych trwale w wielu wydaw-

nictwach, w tym rzeszowskich, które powsta-

ły m.in. z inspiracji głoszącego owe perełki 

wspomnieniowe.

A działo się to w długiej przerwie między 

spektaklami. Wernisaż poprzedzało wido-

wisko Niech żyje cyrk! w reżyserii Jacka Ma-

linowskiego, przygotowane według Historii 

sentymentalnej Kazimierza Mikulskiego, ze 

scenografi ą Janusza Pokrywki, niezrówna-

nego mistrza teatralnego znaku plastycznego, 

który nie wprowadza nigdy na scenę żadne-

go zbędnego przedmiotu ani przerysowania 

w kostiumach; każdy detal pełni u niego wy-

znaczoną funkcję, a każda postać jest swo-

istym obrazem plastycznym właśnie. W spek-

taklu wykorzystano fragmenty utworów bry-

tyjskiej grupy Tiger Lillies. Artyści z Maski 

w tej rozmowie artystycznej z widownią ra-

czyli nas urzekającą, wysublimowaną grą. Ta 

propozycja dramatyczna Maski, skierowana 

do widzów dorosłych, któ-

rej premiera miała miejsce 

dwa lata temu, jest intere-

sującym literackim prze-

kazem scenicznym z życia 

artystów, tego swoistego 

teatru-cyrku, groteskowe-

go, ale chwilami też fi lo-

zofi cznie wstrzymującego 

budzący się chichot. Bo 

jakże wymowna jest np. 

metafora zdarzenia i wy-

powiedź, gdy biesiadnicy 

jedzą kaczkę, która była 

przecież jedną z najważniejszych artystek tego 

zespołu. A ileż to razy na co dzień niszczy się 

– czyli metaforycznie zjada – najlepszych ar-

tystów, albo innych wybitnych ludzi.

Po wernisażu zaś na scenie Dagny Cipo-

ra epatowała pomysłami scenicznymi i cieka-

wym wokalnie przekazem w autorskim mo-

nodramie muzycznym pt. „DAGNY.BRECHT.

księżniczka.żebraków”. Młodziutka, prawie 

debiutująca artystka, zaprezentowała niemałe 

zdolności. Spektakl z songami Brechta z ko-

lażem muzyki elektronicznej, przygotowany 

został w ramach warsztatu aktorskiego w Pań-

stwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej 

i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi w 2012 r. 

PRZYPOMINANIE MISTRZA 
Z Teatrem Maska w roli gospodarza
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Ciąg wydarzeń honorujących Grotow-

skiego miał swój plenerowy fi nał 27 sierpnia 

w Rynku i na placu Jerzego Grotowskiego, 

który w ten wieczór w pełni to miano podkre-

ślił, gdy codzienny parking przed fi lharmonią 

zamienił się w wielką scenę okoloną widzami, 

którzy z podziwem przyjmowali nowatorską 

przerzutnię artystyczną, inspirowaną szek-

spirowskim dramatem w widowisku pt. Mak-

bet. Kim jest ten człowiek we krwi w reżyserii 

Pawła Szkotaka we współpracy scenografi cz-

nej z Izą Kolką.

Inscenizacja metaforyczna, płonąca 

ogniem żywym, poruszająca rozmachem, jak 

owe postaci wielkoludów wojennych na szczu-

dłach czy motocyklach. Teatr Biuro Podróży 

z Poznania –  który przygotował ów spektakl 

na zamówienie Cork-Cultural Capital of Euro-

pe 2005, a premiera odbyła się w Irlandii – prze-

kazuje i wstrząsa sumieniami i wyobraźnią, 

bo metaforyczny świat śmierci, okrucieństw 

i chaosu, świat zbrodni to jest jakby ta nasza co-

dzienność, od której nie sposób uciec. Z iskier-

ką nadziei, która pojawia się jednak w fi nale 

z owym chłopcem na rowerku, gdy jeszcze śla-

dy wojny widoczne, a zbrodnicza Lady Makbet 

dopiero co zawisła w tym obrazie płonącego 

stosu za murami niby-zamku.

Wcześniej natomiast na scenie przy ra-

tuszu wystąpił zespół Szkoły Teatralno-Fil-

mowej Reduta-Berlin Teresy Nawrot, którą 

wiele osób mogło poznać na warsztatach ar-

tystycznych, a przed przedstawieniem Opery 

żebraczej w reż. Hansa-JürgenaHanneman-

na, przypomniała raz jeszcze widzom mistrza 

Grotowskiego, u którego 

przez wiele lat była aktor-

ką i teraz znakomicie te 

doświadczenia i przesła-

nia realizuje z międzyna-

rodową młodzieżą arty-

styczną szkoły berlińskiej. 

Spektakl dyplomowy stu-

dentów znakomicie wpisał 

się w otoczenie – już na 

wstępie w songu o Macki 

Majchrze aktorzy pojawili 

się na ławkach wśród wi-

dzów. I takich niby-spon-

tanicznych relacji, gdy i widz pojawiał się 

wśród wykonawców nie brakowało, a nawet 

sceny zagrania z przypadkowym przygodnie 

obok sceny bywalcem rynkowym, podchmie-

lonym nieco. Nawet niemiecki język w tym 

przekazie sztuki Brechta nie zgrzytał, lecz 

dźwięczał melodyjnie, a młodzi artyści pre-

cyzyjnie z wielkim kunsztem porywali nie 

tylko w zbiorowych i solowych śpiewach, ale 

znakomicie absorbowali uwagę, wzbudzając 

podziw sprawnością aktorską i ową świeżo-

ścią młodości, zwłaszcza odtwórczyni roli 

Polly Peachum.

Ryszard ZATORSKI

„Cykliści” na ulicy 3 Maja
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Na wernisażu między spektaklami
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„Niech żyje cyrk!” Teatru Maska
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Adam Kus

Poszukując najlepszych dyskusyjnych 

propozycji fi lmowych, DKF Klaps 

działający w Wojewódzkim Domu Kultury ma 

przyjemność zaprosić Państwa w październiku na 

kolejną porcję dobrych i interesujących fi lmów. Poniedziałkowe 

projekcje rozpoczniemy wyjątkową produkcją pt. Anomalia, która 

przedstawia wstrząsający obraz belgijskiej wioski zanurzonej 

w świecie ludowej magii i symboliki. Obraz ten uhonorowany 

został nagrodą ArcaCinema Giovani za najlepszy fi lm oraz nagrodą 

specjalną Green Drop za reżyserię podczas Międzynarodowego 

Festiwalu Filmowego w Wenecji 2012 r.

Druga projekcja miesiąca odbywa się tradycyjnie już pod 

znakiem Mistrza Kina, którym tym razem jest Alfred Hitchcock 

z jednym z najwyżej ocenianych jego fi lmów pt. M jak morderstwo 

– dreszczowcem trzymającym widza w napięciu już od pierwszych 

minut. Kolejna propozycja to fi lm pt. W cieniu – wybitna produkcja 

nagrodzona w tym roku 

aż dziewięcioma Czeskimi 

Lwami – w klimatach trochę 

mroczna i zagadkowa 

opowieść o powojennej rzeczywistości w Czechach. 

Miesięczny program zakończy Miłość – jeden z najwybitniejszych 

polskich fi lmów dokumentalnych ostatnich lat – Zwycięzca i Laureat 

Nagrody Publiczności tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu 

Filmowego. Będzie to pasjonująca opowieść o pięciu wybitnie 

uzdolnionych muzykach.

Warto wspomnieć, że październik to również miesiąc fi lmów 

optymistycznych, które z kolejną edycją Festiwalu Happy End 

zagoszczą w WDK Rzeszów. Zapraszamy Państwa do udziału w tej 

niezwykłej uczcie fi lmowej, która dodatkowo wzbogacona zostanie 

o licznych gości specjalnych towarzyszących naszym projekcjom.

A poniżej  spojrzenie współprowadzących DKF Klaps na 

twórczość W. Allena, z którą to nasi stali bywalcy  zapoznają się 

w ostatni poniedziałek września. 

klapsem 
po filmach

Rafał Kaplita

Film stara się w krótkim czasie 

(trwa niespełna półtorej 

godziny) wyłuskać najważniejsze 

cechy Woody’ego Allena jako 

reżysera fi lmowego (co po części 

sugeruje tytuł). Mało jest tu 

życia prywatnego, nie ma zbytnio mowy o tym, 

jak dochodził do sławy i jakie uczucia mu wtedy 

towarzyszyły. Jedyna wzmianka, która nie za 

bardzo ma związek ze stylem jego pracy wiąże się 

z niechlubnym rozpadem jego związku z Mią Farrow, 

którą zdradził z ich własną, adoptowaną córką. 

Można więc powiedzieć, że fi lm skupia się na tych wszystkich cechach 

artysty, które sprawiły, że jest tak popularny, unikatowy i że każdy 

chce z nim pracować. No ale właśnie… 

W cechach tych nie ma niczego szczególnego, nic nie budzi po-

dziwu, więcej nawet, Allen sprawia tu wrażenie osoby wyjątkowo 

zwykłej, a momentami nawet nieatrakcyjnej (i nie myślę tu o jego 

wyglądzie zewnętrznym). Nie potrafi  rozmawiać z aktorami, kręcenie 

fi lmów nie stanowi dla niego przyjemności, podkreśla nawet, że nie 

interesuje go kto i czy w ogóle ogląda jego fi lmy. Wygląda też na to, 

jakby jakość jego fi lmów była dziełem dziwnego przypadku i wycho-

dziła sama z siebie. W pośpiechu, bez dubli, tak, żeby tylko zdążyć na 

mecz. Pytanie czy ten fi lm nie dopuszcza się tu pewnego rodzaju prze-

kłamania, czy aby w swoim nieco nieudolnym przekazie nie rozmywa 

albo wręcz fałszuje prawdy o Woodym Allenie. Gdybym bowiem miał 

komuś ten fi lm polecić, to tylko tym, którzy Allena nie lubią, albo któ-

rzy gotowi są przestać z nim sympatyzować.   

Recenzja „na minus”Recenzja „na plus”

Dominik Nykiel

Woody’ego Allena podziwiam 

głównie za to, że jest takim 

tytanem pracy. Imponuje mi 

i inspiruje mnie to, że ma już 78 lat 

(rocznik 1935), a mimo to cieszy się 

niesłabnącą energią, która raz do 

roku pozwala mu realizować nowy 

fi lm. Zresztą kryje się tutaj pewna 

zależność: jest aktywny twórczo 

(intelektualnie), bo ma energię; ma energię, bo jest 

aktywny twórczo. I tak to się kręci. 

Dokument o Allenie autorstwa Roberta B. Weide’a 

nie jest dziełem doskonałym i wyczerpującym (bo czy można w niespełna 

półtorej godziny w pełni przedstawić biografi ę i fi lmografi ę takiego 

reżysera?), ale jest za to fi lmem, który wzbudza ciekawość i który dobrze 

się ogląda. Nie ma w nim nudnej, typowo biografi cznej chronologii. 

Stawia natomiast na zarys: Allena jako zwykłego człowieka i Allena jako 

niestrudzonego twórcy ciągle krążącego wokół tych samych tematów. 

Takie obrazy Weide maluje m.in. poprzez wypowiedzi aktorów oraz 

współpracowników autora Annie Hall, biografów, recenzentów i… 

samego bohatera tej opowieści. A z nich wyłania się przyjemnie zwykły 

człowiek (owszem, też trochę „dziwak”), dla którego sam akt twórczy 

(szczególnie pisanie) jest najważniejszy, a praca w ogóle nadaje jego 

życiu sens i pełni funkcję najlepszego regulatora zdrowia psychicznego. 

Ten dokument to pretekst i zachęta, by sięgnąć po fi lmy Allena 

(zrobił ich już ponad 40) i książki o nim. Wtedy dopiero można zoba-

czyć pełny obraz życia i twórczości tego jednego z najoryginalniejszych 

współczesnych twórców kina.    
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Piotr Rędziniak

Wrzesień to miesiąc 

powrotu do szkół 

dzieci i młodzieży. Dla rze-

szowskiego BWA to rów-

nież miesiąc wzmożonego 

zainteresowania wystawa-

mi i propozycjami plastycznych wydarzeń. 

Stąd też nieofi cjalnie nazywamy to otwarciem 

jesiennego sezonu wystawienniczego. A se-

zon ten zapowiada się bardzo ciekawie. Od 

CUDOWNE TRWONIENIE CZASU
Plastyczne obrazowanie Kacpra Dudka i Piotra Stochli

12 września przez cały miesiąc oglądać mo-

żemy we dwóch salach Domu Sztuki wysta-

wę o bardzo intrygującym tytułem „Cudow-

ne trwonienie czasu”. Wystawę prezentują 

wspólnie dwaj młodzi artyści Kacper Dudek 

i Piotr Stochla.

PIOTR STOCHLA – urodzony w 1970 

roku w Rzeszowie. Absolwent rzeszowskiego 

PLSP. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby 

krakowskiej ASP w 1996 roku. Bierze udział 

głównie w akcjach plastycznych i happenin-

gach. Ostatnie jego realizacje: 1996 – projekt 

„Wspólnota”, instalacja, 2013 – Chmura, in-

stalacja, zamknięcie projektu „Wspólnota”. 

KACPER DUDEK – urodzony w 1971 r. 

w Krakowie. Absolwent rzeszowskiego 

PLSP. Studiował na Wydziale Malarstwa 

krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem 

uzyskał w 1996 r. w pracowni prof. Zbi-

gniewa Grzybowskiego. Zajmuje się ma-

larstwem, rysunkiem, fotografi ą i ilustra-

cją. Współpracuje z wydawnictwami Baj-

ka, Czarna Owca, magazynem dla dzieci 

„Świerszczyk”. Twórca wielu kolekcji dla 

Endo. Laureat stypendium im. prof. Hanny 

Rudzkiej-Cybis oraz nagrody Fundacji im. 

Eugeniusza Gepperta. Autor licznych wy-

staw indywidualnych i zbiorowych. 
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 Obaj artyści prezentują wystawę pod 

wspólnym tytułem, który jest tytułem obrazu 

Kacpra Dudka – „Cudowne trwonienie czasu”. 

Autorów łączy podobne postrzeganie otocze-

nia, które komentują, każdy na własny sposób. 

K. Dudek poprzez swoje najnowsze obrazy 

i P. Stochla poprzez instalację 

rzeźbiarską o nazwie Chmura.

Owo tytułowe trwonienie 

czasu zdaje się być rozumiane 

na dwa sposoby. Pierwszym 

jest niezwykła pracochłon-

ność i co za tym idzie czaso-

chłonność wykonywanych 

przez artystów dzieł. Kacper 

Dudek w zdecydowanej większości prezen-

tuje najnowszy cykl obrazów, które maluje 

w nowy sposób. Choć charakteryzuje je wręcz 

benedyktyńska precyzja znaków, kresek, kro-

pek budujących kształty i kompozycje plam, 

nie tracą one żywiołowości i ekspresji daw-

nych jego dzieł. Gdyż pod koronkowo, wręcz 

plecionymi ławicami mglistych zasłon, tętnią 

nadal burzliwe przestrzenie. Piotr Stochla 

z kolei utkał na potrzeby tej instalacji ogrom-

ne płaszczyzny z ludzkich włosów, formując 

je tak, by tworzyły w przestrzeni górnej sali 

wystawowej wrażenie wiszącej wewnątrz bu-

dynku chmury. Chmury, która obwieści wnet 

nadchodzący ogromny deszcz. Ale to będzie 

deszcz emocji i rzadko spotykanych wrażeń 

widzów. Z drugiej strony to cudowne trwo-

nienie czasu można postrzegać jako ironiczne 

stwierdzenie faktu, jakoby tworzenie w obec-

nej dobie było traceniem czasu tak cennego, 

w którym pozostała ludzkość spędza na po-

goni za przedmiotami i czymś, co dla świata 

artystów jest zupełnie bez wartości.

Szczerze i serdecznie zapraszam wszyst-

kich miłośników sztuki, młodzież – która już 

w zorganizowanych grupach może odwiedzić 

wystawy w BWA – na chwilę cudownego 

trwonienia czasu ze sztuką przez wielkie „S”.

Piotr RĘDZINIAK

Kacper Dudek – „Blask nieobecnego”, olej, płótno, 160 x 300 cm

ANDRZEJ PĘCKOWSKI   Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkół 

Plastycznych w Rzeszowie jak we wszystkich niemal szkołach 2 września br. Jednak ważną rzecz przy 

tej okazji chciałem zaznaczyć, iż uroczystość ta połączona była z rozpoczęciem roku wystawienni-

czego Galerii, która od sześciu lat funkcjonuje przy ZSP. Rok wystawienniczy 2013/2014 rozpoczęła 

wystawa trójki absolwentów tej szkoły oraz nestora rzeszowskiego środowiska plastycznego – artysty 

malarza i rzeźbiarza Andrzeja Pęckowskiego. Stąd okazja przypomnieć i przybliżyć sylwetkę tego 

rzeszowskiego artysty.

Andrzej Pęckowski urodził się w 1941 roku w Rzeszowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akade-

mii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1969 roku otrzymał dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury. 

Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Zajmuje się rzeźbą pomnikową oraz w mniejszych formatach. Przy-

należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych swo-

ich rzeźb i malarstwa. Uczestniczył w licznych plenerach rzeźbiarskich i wystawach poplenerowych, 

np. Pływek, Lesko czy ostatnio w III i IV Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Wiśniowa pachnąca 

malarstwem – Wiśniowa 2010, 2011”. Za swoje prace otrzymał kilka nagród, m.in. Nagrodę Wojewo-

dy Rzeszowskiego – 1980 i 1981, Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa – 1980, nagrodę w konkursie 

na pomnik Stefana Żeromskiego w Mielcu – 1984, III nagrodę w dziedzinie rzeźby na Obraz, Grafi -

ka, Rysunek, Rzeźba Roku 1987. W 2007 r. został uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.

Rzeszowscy artyści – galeria autorska Piotra Rędziniaka

Andrzej Pęckowski – „Pejzaż”, olej, płótno

Andrzej Szypuła

Widzieć muzykę, sły-

szeć malarstwo… Te 

dwie dziedziny sztuki pod-

czas wiśniowskich spotkań 

przeplatają się, tworząc 

zaiste ciekawy i niezwy-

kle inspirujący tandem. To właśnie „okiem” 

i „uchem” starał się zgłębiać tajniki sztuki 

Zygmunt Mycielski, analizując je także „sło-

wem”, co spotykamy w jego dziennikach, 

esejach, listach. Ale dochodzi jeszcze zapach, 

bo – jak napisał Zbigniew Krygowski – „Wi-

śniowa pachnie malarstwem”. I ta metafora 

stała się głównym zawołaniem kolejnych 

wiśniowskich plenerów. Tegoroczny trzeba 

uznać za nadzwyczaj udany. 

Genius loci – duch miejsca wyraźnie 

nadal rezyduje w wiśniowskim parku, dzia-

ła i przyciąga kolejne rzesze malarzy. W tym 

roku przybyło ich szesnastu: Wołodymyr 

Żyszkowycz ze Lwowa, Janina i Stefan Ber-

dakowie z Krakowa, Marek Czarnołęski 

z Częstochowy, Marek Jan Rzeźniak z Za-

mościa, Werner Lubos z Tarnowskich Gór, 

z Rzeszowa Jerzy Biernat, Anna Maria 

Szarek, Barbara Victoria Bokota-Toma-

PACHNĄCA MALARSTWEM
VI Międzynarodowy Plener Malarski w Wiśniowej

la, Jerzy Tomala, Mirosław Rusinek, Jacek 

Kawałek, zarazem kurator pleneru, Elżbieta 

Rzeźnikiewicz ze Strzyżowa, Wiesław Ple-

zia z Zawadki, Dorota Magryś z Kożuchowa, 

Agnieszka Stanisławczyk z Wiśniowej.

Jak co roku, tak i tym razem artyści 

zwiedzili różne ciekawe zakątki Wiśniowej 

i okolic, zabytkowe kapliczki, cerkiewki, 

kościoły, m.in. w Niewodnej, Muzeum im. 

Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, 

Muzeum Kultury Ludowej w Szufnarowej, 

Muzeum Podkarpackie w Krośnie, gdzie po-

dziwiali obrazy Zdzisława Truskolaskiego, 

ruiny zamku w Odrzykoniu, zwanego Ka-

mieńcem.

Niezwykle ważnym wydarzeniem było 

sympozjum zorganizowane w sobotę 3 sierp-

nia 2013 r. w Gimnazjum im. Orląt Lwow-

skich w Wiśniowej, poświęcone znakomite-

mu polskiemu malarzowi Wacławowi Taran-

czewskiemu w 110. rocznicę urodzin. Referat 

wprowadzający pt. „O malarstwie sztalugo-

wym Wacława Taranczewskiego w okresie 

poznańskim” wygłosił syn artysty, prof. dr 

hab. Paweł Maria Taranczewski z Akade-

mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Swojego 

mistrza wspominali jego uczniowie – prof. 

dr hab. Stanisław Białogłowicz z Instytutu 

Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. 

dr hab. Werner Lubos, mgr Józef Gazda, 

mgr Jerzy Biernat, a całość z wielką swadą 

prowadził prof. dr hab. Adam Wsiołkowski, 

także uczeń Wacława Taranczewskiego, do 

niedawna rektor Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie. 

Materiały z sympozjum, odpowiednio 

przygotowane i opracowane, ukażą się w ko-

lejnym, siódmym już numerze „Barbizonu 

Wiśniowskiego”. Dodam, iż obradom towa-

rzyszyła wystawa trzech obrazów Wacława 

Agnieszka Stanisławczyk 

– „Sierpniowe popołudnie”, Wiśniowa 2013
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Jerzy Dynia

Obserwując anon-

se i zaproszenia na 

liczne koncerty muzyki 

rozrywkowej, a czasem 

nawet poważnej, różnych 

imprez, zawodów sporto-

wych, można się zastanowić nad tym, jak to 

jest, że jest tak dobrze, skoro wokół słyszy się 

narzekania, że jest tak źle. W samym Rze-

szowie, w każdy wakacyjny weekend było 

po kilka jeśli nie kilkanaście różnych okazji 

do wyjścia z domu, o ile nie wyjechało się 

gdzieś poza miasto. A przecież 

to wszystko kosztuje, poczy-

nając od zainstalowania mon-

towanej każdorazowo sceny, 

zaangażowania sprzętu nagła-

śniającego i oświetleniowego, 

nie mówiąc o tu i ówdzie pła-

conych honorariach, zwłaszcza 

tym obcym, sprowadzonym, 

nie zawsze najwyższych lotów. 

A pokazy sztucznych ogni? Nie 

tak dawno słynny zakopiań-

czyk Krzysztof Trebunia-Tut-

ka bezradnie rozkładając ręce 

skonstatował: Ogłasza się prze-

targi dla zespołów starających się o wystąpie-

nie. Wygrywają najtańsi, w efekcie najsłabsi. 

Naród wszystko kupi.

Podczas tych wakacji – jak już zostało 

powiedziane – odbyło się wiele koncertów. 

Publiczność, która m.in. wypełniła rzeszow-

ski Rynek podczas koncertu Mazowsza dała 

do zrozumienia organizatorom, że ten rodzaj 

kultury jest również akceptowany i potrzeb-

ny, a nie tylko taki, kiedy na powitanie wi-

downi sprowadzona gwiazdka rocka wrzesz-

czy do mikrofonu: Będzie głośno!

Do Rzeszowa przyjeżdżały zespoły 

z kraju, a dla odmiany rzeszowskie koncer-

PODCZAS WAKACJI
W Rzeszowie i na innych scenach

„Poprzez działalność festiwalową chcemy 

upowszechniać i kształtować kulturę muzycz-

ną, przyczyniając się do ochrony dóbr kultury 

muzycznej i dziedzictwa narodowego. Festiwal 

skierowany jest do wszystkich chcących wzbo-

gacić swój warsztat artystyczny i melomanów” 

– napisali w programie organizatorzy: m&m 

studio, Gminny Ośrodek Kultury w Horyń-

cu-Zdroju i Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

Magdalena Skawińska – artystka śpiewacz-

ka, dyrektor artystyczny festiwalu, swego cza-

towały poza miastem. Niecodzienną oprawę 

miały zorganizowane w połowie sierpnia 

regaty o puchar burmistrza miasta Sanoka 

i puchar wójta gminy Solina. Podczas 3 bie-

gów o trofea ubiegały się przede wszystkim 

załogi z najsilniejszych ośrodków żeglar-

skich: krośnieńskiego, rzeszowskiego i prze-

myskiego. Nie było to łatwe, bo jak na złość, 

w tym czasie wiatry zbyt często odpoczywały 

i żagle ledwo się poruszały.

Wieczorem na słynnej Zjawie w Polań-

czyku rozbrzmiewała muzyka. Rozdaniu na-

gród towarzyszyły występy sympatyzującego 

z żeglarstwem zespołu szantowego Fundacji 

Ślepa Kura, wokalisty i instrumentalisty 

Kena Stephensona, co to nie jedną beczkę 

soli zjadł, pływając po morzach i oceanach, 

a także jeszcze mało popularnego, ale bardzo 

sprawnego muzycznie kolbu-

szowskiego zespołu Le Moor. 

Zielone wzgórza nad Soliną, 

a także malownicze żagle łajb 

i ich załogi przysłuchiwały się 

również muzyce bliskiej mi jak 

najbardziej rzeszowskiej grupy 

jazzu tradycyjnego Old Rzech 

Jazz Band, która na gościnnej 

Zjawie wystąpiła dwukrotnie, 16 

i 17 sierpnia, uzmysławiając wie-

lu słuchaczom, że taka muzyka 

jeszcze u nas istnieje i potrafi  

fascynować. 

Jerzy DYNIA

su uczennica śpiewu solowego w klasie Anny 

Budzińskiej w Zespole Szkół Muzycznych nr 

1 w Rzeszowie, absolwentka Wydziału Wokal-

no-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Byd-

goszczy – zaprosiła artystów uprawiających 

muzykę klasyczną, jazzową, lekką.

W ramach festiwalu w dniach 4–17 sierp-

nia 2013 r. odbyło się pięć koncertów: dwa 

w cerkwi w Radrużu – Perły pieśni polskiej 

(Chopin, Różycki, Paderewski) w wykonaniu 

Magdaleny Skawińskiej – sopran i Hanny 

MELOMANOM W DARZE
Roztoczański Festiwal Muzyczny im. Anny Budzińskiej w Horyńcu-Zdroju

Raniszewskiej – fortepian, Ciechowski kla-

sycznie w wykonaniu Dobrawy Czocher – 

wiolonczela i Hanny Raniszewskiej – forte-

pian oraz trzy koncerty w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Horyńcu-Zdroju – Moje serce to 

jest muzyk w wyk. uczestników warsztatów 

muzycznych, koncert piosenek z Kabaretu 

Starszych Panów i Andrzeja Zauchy na jazzo-

wo w wykonaniu Wojtka Ślusarskiego – wo-

kal i Tomasza Białowolskiego – piano oraz 

Powróćmy jak za dawnych lat w wykonaniu 

Adrianny Bujak-Cyran – sopran z Kameral-

ną Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej pod 

dyrekcją Tomasza Chmiela.

Andrzej SZYPUŁA 
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Taranczewskiego ze zbiorów Muzeum Okrę-

gowego w Rzeszowie pod opieką kierownika 

działu sztuki dr. Michała Ruta, za co skła-

dam bardzo serdeczne podziękowanie. Były 

to dzieła: Martwa natura z lampą naft ową, 

tempera/olej/płótno, przed 1961; Martwa na-

tura z butelkami, olej/płótno; Wiolonczelist-

ka, tempera/pastel/papier, lata 40. XX w. 

Podczas pleneru było też wspólne śpie-

wanie z artystami malarzami, a to za sprawą 

Chóru Kameralnego Collegium Musicum 

z Rzeszowa i zaprzyjaźnionego z nim Chóru 

Harfa z Niewodnej, pracującego pod dyrek-

cją organisty niewodzkiej parafi i Tomasza 

Irzyka. Popłynęły nastrojowe pieśni patrio-

tyczne, wojskowe, ludowe, tworząc klimat 

serdeczny, jak to w dawnej w Galicji bywało.

Na wernisażu nie brakło muzyki i słowa, 

a to za sprawą niezwykłego zespołu muzycz-

 nego Zenobiusz Kajda – Nova Grupa z Rze-

szowa z muzyką ilustracyjną z pogranicza 

jazzu i klasyki, malującego dźwiękami zespo-

łu, który pracuje w składzie: Dagmara Cze-

chura – wokal, Stanisław Domarski – sak-

sofony, legenda rzeszowskiego jazzu, młody 

i zdolny muzyk Jacek Rzym – instrumenty 

perkusyjne i kierownik zespołu – Zenobiusz 

Kajda, autor kompozycji zespołu, zamiło-

wany muzyk, pasjonat, na co dzień dyrektor 

Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. 

Prezentowana muzyka brzmiała prawdziwie 

profesjonalnie. 

Podczas koncertu zespół Zenobiusz Kaj-

da – Nova Grupa wykonał utwór inspirowany 

bezpośrednio namalowanym przez Jacka Ka-

wałka podczas pleneru w Wiśniowej w 2010 

roku obrazem Aluzja do lipcowego popołu-

dnia. Fakt ten stanowi kamień milowy w hi-

storii plenerów w Wiśniowej. Dotychczas cy-

towaliśmy myśli kapistów o konieczności inte-

growania materii malarstwa z muzyką. Teraz 

miało miejsce prawdziwe sprzężenie zwrotne. 

Powstał utwór muzyczny inspirowany obra-

zem. A zatem także i malarstwo powstające 

w Wiśniowej zbliżyło się do muzyki.

Już wkrótce – dzięki nieustającej życzli-

wości dyrektor prof. Marty Wierzbieniec – 

w górnym foyer Filharmonii Podkarpackiej 

im. A. Malawskiego w Rzeszowie otwarta bę-

dzie wystawa poplenerowa „Wiśniowa pach-

nąca malarstwem – 2013”. Bo muzyka i ma-

larstwo to dwie dusze o tej samej wrażliwo-

ści, z których jedna brzmi kolorami, a druga 

maluje dźwiękami…

Andrzej SZYPUŁA,
artysta muzyk, dyrygent, pedagog, wiceprezes 

rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Old Rzech Jazz Band nad Jeziorem Solińskim



Zgodnie z salomonowym postano-

wieniem centralnej władzy piłkar-

skiej do Rzeszowa zjechali ich emisariusze 

zmaterializowani w osobach Stanisława 

Bobkiewicza i Artura Kapełki. Mieli wyne-

gocjować zakończenie kuriozalnego ponie-

wierania Crasnovii przez prezesa podkarpac-

kich kopaczy. Pogadali z członkami padkar-

packiego zarządu od balona kopanego, ko-

misarzami dyscyplinarnymi, odwoławczymi 

i tymi od gier, pogawędzili z władzą gminną 

Krasnego, Benedyktem Czajkowskim, wła-

dzą miejską i z samym prezesem.  Efekt był 

łatwy do przewidzenia nawet dla Kaśki zza 

rzeki. Ci z podkarpackiego zarządu są jak 

jeden mąż, za taką opcją, jaka pasuje preze-

sowi. Własne myślenie i sądy tak zakonspi-

rowali, że nawet sami nie wiedzą, gdzie one 

popasają. Na zewnątrz wiedzą od siebie tylko 

to, która aktualnie jest godzina. Ale czy ta 

godzina jest dobra dla zarządu już nie wiedzą 

dopóty, dopóki nie wypowie się w tej materii 

osobiście sam prezes. To dopiero jest praw-

dziwa swoboda wypowiedzi i niczym nie-

skrępowany obiektywizm ciał kolegialnych. 

Sam prezes nie widział zaś żadnego powodu 

do zmiany swojego widzimisię i szlus. Nawet 

prezydent Komorowski może mu naskoczyć.

Stan całej sprawy zatem był taki, że 

żadna drużyna Crasnovii nie mogła grać, 

pomimo iż wyrzucenie ich ze związku było 

bezprawne. Przeciwko prezesowi toczy się 

sprawa sądowa, chociaż wyjątkowo ślama-

zarnie i nieudolnie, skoro od maja nie zdo-

łano niczego pchnąć do przodu. Nawet jakiś 

sfabrykowany kwit bez żadnego podpisu sąd 

Bartosz Cyganik

31 sierpnia br. młodzie-

żowa drużyna piłkar-

ska KS Junak Słocina-Rze-

szów (w składzie: Szymon 

Bednarz, Aleksy Maślan-

ka, Olaf Kwartnik, Kacper 

Pawłowski, Michał Wąsacz, Filip Dziurgot, 

Tymoteusz Kwolek, Maksymilian Majda) 

wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju 

Piłki Nożnej na Słowacji (Brezová pod Bra-

dlom) dla rocznika 2004 i młodszych – P. 

J. Servis Football Tournament 2013. Nasza 

drużyna uplasowała się na ósmym miejscu.

Uzyskaliśmy następujące rezultaty: KS 

Junak Słocina-Rzeszów – FK Spartak Ba-

novce n. B „B” 0:4, KS Junak – FC Tempo 

Partizanske 2:0 (Filip Dziurgot, Aleksy 

Maślanka), KS Junak – PFA Vion Zl. Mo-

ravce/ Vrable 2:3 (Filip Dziurgot dwa gole), 

KS Junak – CSFA Malacky 1:2 (Maksymi-

lian Majda), KS Junak – FK Spartak Bano-

vce n.B „A” 0:2.

zamiast wyrzucić do kosza, gdzie dla niego 

odpowiednie miejsce, potraktował poważ-

nie. Gdy piszę ten felieton, ponoć jest już ter-

min rozprawy. 

Centrala piłkarska jakoś próbowała jeść 

tę żabę, ale jakby z dużą obawą o niestraw-

ność. A sytuacja prawna była oczywista tak 

samo, jak ośli upór wojewódzkich władców 

od balona. Sytuacja nie do pomyślenia w żad-

nym państwie prawa, ale do złudzenia przy-

pominająca orwellowską wizję karykatury 

społecznej. 

Pomimo że żadne orzeczenie karne 

w stosunku do Crasnovii nie było prawomoc-

ne, podkarpacki zarząd traktował klub jako 

nieistniejący. Według niego w tym miejscu, 

gdzie był ów klub pozostawała ciągle czarna 

dziura, bo takie widzenie miał onegdaj pre-

zes. Uważali w owym zarządzie, że zawod-

nicy Crasnovii mogą kopać balon tam, gdzie 

sobie tylko zamarzą bez jakiegokolwiek roz-

liczania się z macierzystym klubem, bo tego 

po prostu nie ma. Ciekaw byłem, czy o tym 

mówił w czasie wykładu w krakowskiej AWF 

sam prezes, który zjechał tam do studente-

rii z balonową wiedzą objawioną. Żałuję, że 

taka gratka mnie ominęła. Zmiana barw klu-

bowych jest obwarowana konkretnymi zasa-

dami i nie jest uzależniona od niczyjego poj-

mowania formalnej ligiki. Pojawił się zatem 

kolejny problem w eskalacji niczym nieuza-

sadnionego poniewierania klubu z Krasnego. 

Przeciez to mogło grozić klubom, które wy-

stawią takich zawodników w swoich zespo-

łach, sporymi sankcjami dyscyplinarnymi, 

chociażby walkowerami. 

CZYŻBY NADCHODZIŁO NOWE?
Crasnovia wróciła do rozgrywek

Pisanie do podkarpackiego zarządu 

przypomina pisanie na Berdyczów. Wtajem-

niczeni twierdzą, że prezes osobiście zajmuje 

się sortowaniem korespondencji przycho-

dzącej. Ponoć to jego piąta specjalność. Ko-

respondencję dzieli na trzy kupy – do kosza, 

do odesłania i do załatwienia. Czy ktoś zna 

lepszy i bardziej przejrzysty system obiegu 

korespondencji urzedowej? Taż to w trymiga 

trzeba opatentować.

Taki stan trwał do 12 sierpnia. Wówczas 

na wniosek samego prezesa zebrała się na 

nadzwyczajnym posiedzeniu Komisja Odwo-

ławcza podkarpackiego związku i Crasnovia 

wróciła na swoje miejsce, a także do rozgry-

wek. Przywrócono jej również odebraną li-

cencję. Nietrudno sobie wyobrazić z jaką ulgą 

odetchnęli działacze, a zwłaszcza zawodnicy 

z Krasnego. Lepiej późno niż wcale! Cóż takie-

go wyjątkowego zdarzyło się, że nastąpiła tak 

radykalna zmiana stanowiska? W uzasadnie-

niu napisano, że jest to wyraz troski o rozwój 

piłkarskiej młodzieży w każdym środowisku, 

zatem i Crasnovii. Coś tu jednak jest nie tak, 

bowiem gołym okiem widać było, że ta mło-

dzież istniała i wcześniej. Kilka razy pisałem 

o tym w dosyć wyrazistym tonie. Nikt jednak 

specjalnie tym nie przejmował się. W klubie, 

poza zadowoleniem z takiego obrotu spra-

wy, nie chcą niczego komentować. Skupili się 

na odbudowie dobrej, sportowej atmosfery 

i oczekujących ich rozgrywkach. Wtajemni-

czeni z zewnatrz twierdzą jednak, że to skutek 

interwencji piłkarskiej centrali, która ma dość 

własnych problemów, aby jeszcze dokładać 

sobie dodatkowych z Podkarpacia. Problemy 

konfl iktowe z niektorymi działaczami PZPN 

zaczyna mieć również sam prezes. Może to 

początek jakiejś ozdrowieńczej tendencji 

w całym związku?

Roman MAŁEK

TURNIEJ NA SŁOWACJI
Młodzież Klubu Sportowego Junak Słocina-Rzeszów

Oprócz udziału w turnieju piłkarskim 

młodzi zawodnicy mogli podziwiać  cieka-

we spotkanie drużyn seniorów ekstraklasy 

słowackiej pomiędzy ekipami: Fk Senica 

i Zilina, jak i piękne widoki ze wzgórza gdzie 

stoi pomnik M. R. Štefánika 

w miejscowości Brezová pod 

Brajlom.

W imieniu swoim, jak 

całej drużyny, chciałbym po-

dziękować fi rmom oraz in-

stytucjom, które przyczyniły 

się do wyjazdu i tym samym 

zafundowały te niesamowite 

przeżycia naszym młodym 

zawodnikom. Dziękuję panu 

Jurkovič, Express Bankowi, 

fi rmie Marcel i Stowarzysze-

niu Nasz Dom Rzeszów. 

Szóstego września nasi 

młodzi zawodnicy i zawod-

niczka oraz opiekunowie udali 

się na mecz eliminacyjny piłki 

nożnej do MŚ w Brazylii po-

między reprezentacją Polski a Czarnogórą. 

Spotkanie zostało rozegrane na stadionie Na-

rodowym w Warszawie. Było to bardzo duże 

przeżycie dla nas wszystkich, które zapewne 

zapamiętane zostanie na długie lata. I w tym 

przypadku chciałbym podziękować wszyst-

kim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu, 

a szczególnie panu Piotrowi Zielińskiemu.

Bartosz CYGANIK,
trener KS Junak

Młodzi piłkarze Junaka na Słowacji z trenerem i opiekunami
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WIROWANIE 
NA PLANIE ODPRYSKI
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NO, ALE SIĘ DZIAŁO!

Według Stanisława Leca ponoć wszystko mija, nawet naj-

dłuższa żmija. Dlatego z wielkim żalem piszę to w sobotę, 

gdy już obowiązuje cisza przedwyborcza w tej części naszego woje-

wództwa, gdzie lud boży będzie wybierał swojego senatora. A tak było 

wesoło! Cała ta zabawa w mojej skali Rechota osiągnęła najwyższy sto-

pień rozbawienia politycznego. A wszystko przez to, że nasz poseł i ex 

minister, Jan Bury, dał się zrobić na szaro w sejmiku wojewódzkim. To 

ruszyło całą karuzelę personalną i ucieszną maszynerię polityczną. Na 

porządny stołek marszałkowski, z dużym kawałem solidnej władzy, 

przesiadł się Władysław Ortyl z nic nieznaczącego siedziska senatora, 

wymyślonego bardziej jako synekura emerytalna dowartościowująca 

tych, którym to jest z jakiegoś powodu potrzebne.

O ten wakujący zaszczyt senatorski postanowiło powalczyć 

siedmiu wspaniałych, albo może i nawet samurajów, chociaż jeden 

z nich jest jakiś dziurawy. Na udeptanej ziemi stanęły mocarne siły 

i polityczny plankton. Najbardziej krwawy bój stoczyły jednak trzy 

partyjne armie. Zupełnie nie interesuje mnie wyborczy efekt, gdyż 

ma to takie samo znaczenie dla zwykłego obywatela, jak i stan pogo-

dy u Czukczów. Ale jaka była kampania! Wojna o pietruszkę spro-

wokowała prawdziwą inwazję na naszych dzielnych obywateli byłej, 

obecnej i przyszłej władzy. Jakoś przeżyli. Ja z rozbawieniem.

Czegóż nie naobiecywali wyborcom! Jeden kandydat sumitował 

się, że gdy zostanie wybrany na senatora, to spowoduje opodatkowa-

nie supermarketów, banków i korporacji. Inny będzie kontynuował 

przerwaną misję pchania wszystkiego na nowe tory, jeszcze inny 

postara się o skierowanie na Podkarpacie rzeki mleka, miodu i innej 

ambrozji życiowej. No i ktoś musi przecież zrobić porządek, to także 

znalazł się chętny. Żaden jednak nie zaproponował, że zechce pod-

jąć taki trud, aby zgubić chama z Bronowic, a znaleźć złoty róg. Cały 

szkopuł jednak w tym, że wybrany senator będzie mógł zrobić jedynie 

kuku, parę czynności fi zjologicznych, pobrać gażę i trochę pogadać 

sobie a muzom. Będzie zasiadał w tak zwanej izbie refl eksji, która nie 

ma żadnych mocy sprawczych poza formułowaniem jakichś popra-

wek do ustaw, które i tak Sejm uwali. Jakiej władzy w Polsce potrzebna 

jest refl eksja? Zatem i ta izba jest swoistym piątym kołem u wozu. Ale 

podobno, gdy komuś nic w życiu nie wychodzi, to zostaje mu tylko po-

lityka. Zatem i owa izba być musi, skoro jest taka polityczna potrzeba!

Najechali nas niemal jednocześnie wielcy polskiego świata. 

Zwalił w uwężowionym mundurze pierwszy ochotniczy sikawkowy 

Najjaśnieszej, który ponoć sik ma taki, że stodola mała. Oczywi-

ście, dla podparcia swojego ulubieńca. Za nim zjechał sam prezes 

koniczynowy. Solidarny prezes przeniósł tu na czas kampanii swo-

je biuro z Brukseli. Zaś prezes I Ogromny nie tylko palnął mowy 

w Kolbuszowej i Mielcu, ale nawet na tle koni zimnokrwistych spa-

pusiał swojskie śniadanie w Paszczynie. Padła z tej okazji niczemu 

niewinna świnia. Dlatego prezes dostał na drogę trochę prawdzi-

wej kiełbasy, nie jakiejś tam wyborczej, zapakowanej w pudełko po 

butach. Jeśli po pantofelkach, to pewnie już kot nie załapie się na 

przysmak. No, chyba że to było pudełko po gumofi lcach. Hofman 

przy okazji jakimś cudem dowiedział się, że Bóg jest po stronie PiS. 

W tej kampanii, przypominającej skrzyżowanie jasełek z wybora-

mi miss dojarek w Kaczych Dołach, różnie porozkładały sie akcen-

ty. Na rzeszowskim rynku deklarowała pisemnie swoją wyborczą 

wolę młodzieżówka PiS w sile wszystkich siedmiu członków plus 

jeden łysy, silnie przeterminowany. Kandydat Pupa rozsiadł się na 

słupach, a kontrkandydat Kawa gustował w sklepach. Podkarpacki 

prawicowiec Ireneusz Dzieszko zarzucał Zdzisławowi Pupie, że ma 

zdecydowanie nieświeży program. Zachwalał swój, ponoć dopiero 

spod igły. Niespecjalnie pomagało. Może, gdyby przyjechał na koniu 

i z niego przemawiał, wyborcze rażenie byłoby skuteczniejsze. Wia-

domo, kawaleryjskie sentymenty!

Czy same wybory, bądź ich wyniki, mogą konkurować z tym 

wszystkim? Mowy nie ma! Tam już będą same nudy.

Roman MAŁEK

„Jękły głuche kamienie. 
Ideał sięgnął bruku”.

Czy mogłem sobie wyobrazić pobierając nauki różne, a było 

to jeszcze za czasów zniewolenia komuną, że słowa Norwida 

staną się dla mnie kiedyś tak aktualne? Otóż nie. Myślałem wtedy, że 

genialny poeta wizjoner pokazywał mi czasy dla Polski dramatyczne, 

jednak odległe, choć godne zapamiętania dla każdego kochającego 

swój kraj Polaka. I potrzeba było wybicia na niepodległość i nume-

rowanej Rzeczypospolitej, by stały się dla mnie aktualne, jak nigdy. 

Gdzie się nie obejrzę widać trafność słów wieszcza. 

Hanka Ordonówna, niezapomniana odtwórczyni przeboju Miłość 

ci wszystko wybaczy, w 1931 została żoną hrabiego Michała Tyszkiewi-

cza, co ją oczywiście nobilitowało. I zobowiązywało. I ona spłaciła swój 

dług wobec ojczyzny, opiekując się osieroconymi dziećmi polskich wy-

gnańców. Ale to było dawno i nieprawda, jakby powiedział dziś inte-

ligent chodaczkowy, od których roi się w naszym życiu publicznym, 

gospodarczym i umysłowym. I jest straszno. Bo ideał naszego dzisiej-

szego krajana, jaki nam wmawia się, sprowadza się do słowa celebryta.

Bycie celebrytą nobilituje. Bycie polity-

kiem, dziennikarzem, artystą lub księdzem 

też, ale tylko wtedy, gdy są celebrytami. 

Współcześni nobilitowani czują się dobrze, 

nawet bardzo, ale reszta narodu jakby nie-

-koniecznie. Celebryta to taki „człowiek 

nic”. Z niczego nie musi się tłumaczyć, 

każdą jego głupotę można wytłumaczyć 

tym, że jest właśnie celebrytą i wszystko mu 

uchodzi na sucho. 

Taki celebryta, jeżeli jest na przykład 

dziennikarzem, może brylować w towarzy-

stwie, wysławiać swoje przewagi i sukcesy. 

Ale tylko w towarzystwie. W redakcji, jeże-

li ją ma, jest tak malutki, że ledwo sięgnie 

do wstydliwej części ciała właściciela by ją 

ucałować. Zrobi wszystko, największe świń-

stwo, byle mu dogodzić. Wbrew sumieniu. 

Tylko że sumienia mu właśnie brakuje, bo 

jest na nie za malutki.

Nie wiem, co nobilituje prawdziwą pol-

ską księżnę, z nazwiskiem tak wielkim, że 

trudno ogarnąć, która stała się celebrytką. 

Udaje, że śpiewa, grywa w drugorzędnych serialach, bywa, nawet nie-

dawno wyszła za mąż, co stawia ją na równi z jakąś tam Dodą czy inną 

discopolanką. O jakiejś konkretnej pożytecznej działalności jakoś nie 

słyszałem. A jest tyle do zrobienia. Choćby ratowanie zabytków, któ-

re planowo są niszczone przez dzisiejszą arystokrację demokratyczną 

Rzeczypospolitej, a przecież są świadectwem kultury także jej przod-

ków i jej koligatów.

Najlepiej być jednak politykiem celebrytą. Wtedy można mówić 

co przejdzie przez gardło, nawet to, co ostatnio mówi „prezes” z pew-

ną świadomością bezkarności. Można być arogantem, szczuć na siebie 

ludzi w imię własnych wyimaginowanych interesów, które wszystkie 

razem sprowadzają się do jednego słowa – rządzić. Za wszelką cenę. Po 

trupach. Ludzi swoich lub przeciwnika politycznego. Jest tylko jedna 

niedogodność. Żeby nim zostać w naszej Rzeczypospolitej, trzeba mieć 

poparcie. Najlepiej Kościoła lub Opus Dei. Ta katolicka organizacja 

nie stroni od wpływu na politykę. Zdaje się kontynuować działalność 

dawnej jezuickiej Kabały Pobożnych, przeciwko której Molier napisał 

Świętoszka. 

Można by było jeszcze długo o pseudoartystach i pseudoksiężach, 

ale już widać, że z każdej, nawet najbardziej zagmatwanej sytuacji, 

można wysączyć nieco humoru. Z naszej degrengolady celebryckiej też.

Tekst i grafi ka

Zbigniew GRZYŚ
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SMAKI  RODZINNE

Przyjazne geometryczne fi gury

Jakby popatrzeć dookoła, otaczają nas rozmaite figury geometryczne 
i to niekoniecznie dotyczą one uczniów. Już starożytni Egipcjanie 

dostrzegali znaczenie kształtów i ich wpływ na samopoczucie czło-
wieka. Niektóre uspokajają, poprawiają nastrój, pomagają w osiągnię-
ciu stanu skupienia, medytacji. Nieraz działają odwrotnie, ale zawsze 
pozytywnie – pobudzają duchowo i mentalnie. To właśnie kapłani 
egipscy dopasowali do człowieka poszczególne geometryczne figury. 
Najdoskonalszą bryłą określili kulę. Wytoczona z półszlachetnego ka-
mienia, pomagała się wyciszyć i wejść w swoje wnętrze. Alabastrowa, 

obracana w dłoniach Kleopatry, nie tylko masowała jej dłonie, ale chłodziła w upalne dni i po-
magała jej zasnąć po kilkugodzinnych rozmyślaniach. Do dziś kto chce zajrzeć w przyszłość 
wpatruje się we wnętrze kuli. Amulety w kształcie kuli polecano ludziom urodzonym w znakach 
ziemi pod wpływem Byka, Panny, Koziorożca.

Władcą geometrycznych fi gur określano niegdyś trójkąt. Wykonany ze srebra, wyryty na płytce 
z onyksu czy malachitu wspomagał pamięć, inteligencję. Jako amulet trójkąt szczególnie korzystnie 
miał działać na ludzi spod znaku Barana, Lwa, Bliźniąt. Natomiast niezwykłe właściwości piramid 
znali przecież egipscy, meksykańscy czy chińscy architekci budujący grobowce faraonów i kurhany 
władców. Energia piramidy ma dobrze wpływać na zdrowie, łagodzi dolegliwości. W niewytłuma-
czalny sposób piramida oddziałuje na zwierzęta, kwiaty, owoce i na każdego człowieka, ale szczegól-
ny wpływ ma na osoby spod znaku Ryb, Strzelca i Raka. 

Natomiast elipsa to kształt ulubiony przez artystów, rzeźbiarzy, poczynając od doby baroku. 
Elipsa uspokaja, rozjaśnia myśli, zmienia na lepsze podejście do ludzi i świata. A jako talizman bi-
żuteria z motywem elipsy przynosić miała szczęście Wodnikom, Skorpionom i Wagom. Mamy XXI 
wiek, a może czasem warto zastanowić się nad egipskimi mądrościami i nie przechodzić tak zupeł-

nie obojętnie wokół mijanych geometrycznych fi gur?   

Iga Szumska poleca

Jerzy 

Maślanka

OGIEŃ Z WODĄ

W naszym mieście innowacji

i przeróżnych negocjacji

Urząd zajął się metodą,

jak połączyć ogień z wodą.

Patrzył na to Rzeszów cały,

jak piłkarskie dwa „Michały”,

co nie bardzo się kochały,

z sobą się zespolić miały.

Od lat problem ten narastał

i udręką jest dla miasta.

W naszej fi nansowej biedzie

daleko się nie zajedzie.

Prezydent objął patronat,

obiecał prawie miliona,

przyrzekł stałą synekurę,

gdy „kopana” pójdzie w górę.

Nagle z boku przyszła szpryca:

pamiętajcie o kibicach,

co gdy klęska, leczą rany,  

krzyczą: Stal to czy Resovia Pany!

W klubach mówi się inaczej:

wielu zniknie nam działaczy,

wtedy również, bez zwątpienia,

trzeba zmniejszyć pensję Grenia.

PS

Biało-czerwone barwy Resovii,

Biało-niebieskie twardej Stali.

Kiedy nadejdzie to piękne nowe,

aby na zawsze się pokochali?

Litwa z Polską się złączyła,

jaka wtedy radość była.

Państwo stało w świecie perłą,

gdzież, ach  gdzież jesteś, Jagiełło?

Baran (21 III–20 IV) Uważaj, bo sytuacja może 

Ci się wymknąć spod kontroli.

Byk (21 IV–20 V) To będzie Twój czas! Suk-

ces w pracy, w domu i w miłości. Nie zaniedbuj 

zdrowia.

Bliźnięta (21 V–21 VI) Jeśli kiedykolwiek pla-

nowałeś zmierzyć się z przygodą, to masz naj-

lepszy ku temu czas.

Rak (22 VI–22 VII) Masz dobry układ Mer-

kurego, a to przyczyni się do podjęcia ważnych 

zawodowych decyzji.

Lew (23 VII–23 VIII) Pozwól sobie na rodzinne 

spacery po Rzeszowie. Poznasz też kogoś inte-

resującego.

Panna (24 VIII–22 IX) Ogarnie Cię lekkie leni-

stwo, ale później energia będzie Cię rozsadzać.

Waga (23 IX–23 X) Mars będzie Cię zmuszał 

do wszelakich działań. I dobrze, bo po letnim 

lenistwie trzeba się zabrać za remont i za działkę.

Skorpion (24 X–22 XI) Zapowiada się cieka-

wy okres w Twoim życiu.

Strzelec (23 XI–21 XII) Masz szansę, by wytrzymać 

trudy wędrówki i poszerzyć swoją wiedzę.

Koziorożec (22 XII–20 I) Wenus pomoże Ci od-

naleźć się w tej niespodziewanej miłości.

Wodnik (21 I–19 II) Nie licz na błogie lenistwo, bo 

szykuje się trochę zmian w pracy i w domu.

Ryby (20 II–20 III) Uważaj, aby nie popełnić po-

myłki w interesach.

Czas żniw

SZARLOTKA 
W  KRUCHYM  CIEŚCIE

½ kg mąki • 25 dag margaryny lub 
masła roślinnego • 3 żółtka • 3 łyżki 

śmietany • 15 dag cukru pudru • 2 kg jabłek (najlepsze 
antonówki) • 2 łyżki bułki tartej • cukier waniliowy 
•  cynamon. 

Mąkę dobrze posiekać ze schłodzonym  tłusz-
czem. Dodać żółtka, przesiany cukier puder, 
śmietanę. Wymieszać wszystko nożem, a na-
stępnie szybko wyrobić ręcznie ciasto i ochłodzić 
przez godzinę. Ciasto podzielić na 2 części. Jedną 
część rozwałkować i wyłożyć dno i boki blachy. 
Jabłka obrać, pokroić w plastry, oprószyć  cu-
krem waniliowym i cynamonem. Ciasto posypać 
bułką tartą, ułożyć plastry jabłek, lekko przyci-
snąć dłonią, nakryć drugą częścią rozwałkowa-
nego ciasta. Zlepić brzegi ciasta. Powierzchnię 
szarlotki nakłuć widelcem, wstawić do bardzo 
gorącego piekarnika. Po upieczeniu, gorące cia-
sto posypać obfi cie cukrem pudrem .

FRASZKI LIMERYKI

AFORYZMY

Adam Decowski
Marek Pelc

Edward Winiarski

Regina Nachacz

PRODUCENT BIMBRU

Na skraju bankructwa żyje,

co upędzi, to wypije.

DNI JEGO…

Dni jego są już policzone,

bo władzy nie merda ogonem.

STWIERDZENIE

Życie jest sielskie

z diety poselskiej!

Koneser smaków rodem ze Świlczy,
na kebab w cieście miał smaczek wilczy.
Zasięgnął więc teorii,
ile to ma kalorii...
pomimo wiedzy pięć zjadł... i milczy.

���������

Tak oto czasem w wiosce Cieplice
przekomarzają się czarownice:
–  Montuję turbo do miotły!
– Ja złote kupuję kotły!
Baby to baby... nawet diablice!

Ciocia Kasia od Rzeszowa
pod poduszką ciasto chowa.
Nie każdy o tym wie,
że tylko nocą je,
poza tym mądra i zdrowa.

Historia nie udźwignie, co pamięć pomieścić zdoła. 
���������

Zastanawiające, jak daleko zajechać można na kantach.
���������

Do pomyślnych wiatrów należy odwracać się plecami. 
���������

Dla chwiejnego każdy ukłon bywa niebezpieczny. 
  

SEKRET Y ŻYCIA

���������

Wujek Józek ze wsi Bieniec
uplótł z lilii piękny wieniec.
Założył na szyję,
teraz wiem, że żyję –
westchnął, szlochając szalenie.

Nina Opic
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– W Cukierni Wiedeńskiej mogą wszy-

scy miło spędzić czas przy doskonałym 

torciku, wykwintnym deserze i znakomitej 

włoskiej kawie. Doskonale czują się 

tu zwłaszcza dzieci, które bawiąc 

się w kąciku dla maluchów jedzą 

specjalne desery, galaretki, gofry, 

naleśniki i popijają soki ze świeżych 

owoców i gorącą czekoladę – zachęca Daniel Wieliczko, kie-

rownik Cukierni Wiedeńskiej. 

Nasze torty, ciastka i lody są robione na starych spraw-

dzonych recepturach z nutką fantazji, zaczerpnięte z samego 

serca Austrii, czyli Wiednia. Nasze lody cieszą podniebienia 

wyśmienitym smakiem, bo są produkowane z najlepszej jako-

ści produktów z dodatkiem świeżych owoców i bakalii, o czym 

każdy może przekonać się sam. Podawana tu kawa ma też 

niepowtarzalny smak, który zawdzięcza sposobowi jej sporzą-

dzania. Tej sztuki personel cukierni uczył się od najlepszych 

baristów w kraju. Swój smak zawdzięcza też oryginalnemu 

włoskiemu ekspresowi.

Od strony ul. Joselewicza zaś znajduje się przestronna re-

stauracja Senatorska, bar oraz sale konferencyjne: Bankietowa 

i Kamienna. We wnętrzach eksponowane są fragmenty ka-

miennych starych – sprzed kilku wieków – murów kamienicz-

ki kupieckiej. Oprócz kuchni z rożnych zakątków świata, szef 

kuchni kładzie duży nacisk na regionalizm. Nasza restauracja 

rozszerza właśnie swoje menu o potrawy kuchni Slow Food. 

Są to potrawy stworzone na bazie zdrowych, sprawdzanych 

podkarpackich produktów. Nasi kucharze mogą się poszczycić 

wieloma wyróżnieniami i nagrodami w ogólnopolskich kon-

kursach. Najlepszym sprawdzeniem naszych umiejętności jest 

korzystanie z naszych usług, do czego gorąco namawiamy.

Wojciech OŻÓG

Hotel Ambasadorski ma historię sięgającą 

XVII stulecia. Właśnie wtedy w budyn-

ku Rynek 13 znajdował się dom zajezdny (gospoda) 

dla kupców, którzy lwowskim gościńcem 

podążali do Krakowa, a na rzeszowskim 

Rynku wystawiali swoje towary. W okre-

sie międzywojennym funkcjonowała tu 

piwiarnia. 

W ciągu powojennych dziesięcioleci zabytkowy budynek 

ulegał powolnej rujnacji. W latach 70. kamieniczkę zaczęło 

odbudowywać państwo z przeznaczeniem na bursę szkół arty-

stycznych. Po 1989 r. okazało się, że internat nie jest potrzeb-

ny. W 2006 r. kamieniczkę kupił prywatny właściciel z prze-

znaczeniem na czterogwiazdkowy hotel. To dzięki niemu już 

w końcu następnego roku obiekt został oddany do użytku. 

Inwestor pieczołowicie zrekonstruował fasadę z końca 

XIX stulecia oraz sklepienia sal parteru, gdzie niegdyś znajdo-

wały się pomieszczenia handlowe Wzmocnione zostały mury 

piwnic, łączące się z podziem-

ną trasą turystyczną, na którą 

otwiera się widok z hotelowego 

baru. Zrekonstruowano i nad-

budowano drugi i trzeci trakt 

kamieniczki od strony ulic 

Przesmyk i Berka Joselewicza. 

Na górnych piętrach obszerne pomieszczenia zostały wyko-

rzystane na apartamenty i pokoje hotelowe, wszystkie z wido-

kiem na starówkę, zarówno na gwarny Rynek lub na spokojne 

uliczki na tyłach ze skwerkiem i rzeźbą autorstwa prof. Józefa 

Szajny pt. Przejście 2000. Od strony Rynku znajduje się znana 

wśród smakoszy Cukiernia Wiedeńska. 

rozszerza właśnie swoje menu o potrawy kuchni Slow Food





C
e

n
a 

4
 z

ł  
w

 t
ym

 5
%

 V
A

T
   

 D
o

 n
ab

yc
ia

  w
 k

io
sk

a
ch

 R
u

ch
u


