
Sprawozdanie prezesa Oddziału ZLP w Rzeszowie z działalności w latach 2015 – 2019 

Koleżanki i Koledzy! 

 W lipcu 2015 roku objąłem funkcję prezesa Oddziału ZLP w Rzeszowie. Chciałbym teraz, gdy 

kończy się moja kadencja, przedstawić krótko, czym zajmowałem się przez minione cztery lata i jak w tym 

czasie kształtowała się działalność Zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie. 

 Do końca lipca skonstruowałem ramowy plan działania na lata 2015 – 2019 ze szczególnym 

uwzględnieniem faktu, iż rok 2017 to rok jubileuszowy. Najpierw uporządkowaliśmy kwestię strony 

internetowej Oddziału, powierzywszy ją specjaliście, którzy z powodzeniem prowadzi ją do dnia 

dzisiejszego. Postaraliśmy się też o znalezienie nowej sali, która dobrze służyłaby naszym celom. Piękna 

sala Zespołu Szkół Technicznych im. Matuszczaka była jednak położona zbyt daleko. Nadal można tam 

organizować imprezy, jednak sala przy ul. Kochanowskiego ma o wiele korzystniejszą lokalizację.  

 Jeszcze w roku 2015 w imieniu Zarządu odbyłem spotkanie z Redakcją „Naszego Domu 

Rzeszowa”, „Echa Rzeszowa”, wszedłem  w kontakt z redaktorami „Kwartalnika Świętokrzyskiego” i  

„Akantu”. Zaowocowało to licznymi publikacjami utworów członków naszego Oddziału w wymienionych 

czasopismach.  

 W roku 2016 spotkałem się z Prezesem Zarządu Głównego ZLP, Markiem Wawrzkiewiczem, aby 

omówić problemy organizacyjno-literackie naszego Oddziału. Wraz z Zarządem Oddziału spotkaliśmy się 

też z Prezydentem Miasta Rzeszowa, T. Ferencem, wiceprezydentem i dyrektor Wydziału Kultury Urzędu 

Miasta. Omówiliśmy sprawy patronatu honorowego jubileuszu 50-lecia O/ZLP, nagród jubileuszowych dla 

członków Oddziału, przywrócenia Nagrody Literackiej Miasta Rzeszowa. Poruszyliśmy też kwestię stałego 

lokalu dla Oddziału, której zresztą jak dotąd nie udało się załatwić. Muszę tu podkreślić, że władze miasta, 

władze lokalne i Urząd Marszałkowski nie są szczególnie życzliwe dla środowiska literackiego. Urząd 

Marszałkowski systematycznie odrzucał wnioski O/ZLP w Rzeszowie o Nagrody Zarządu Województwa 

Podkarpackiego składane w omawianym okresie.  

 Podjęliśmy także rozmowy z Redakcją Polskiego Radia Rzeszów. W roku 2015 (od października do 

grudnia) wyemitowano 7 audycji, poświęconych twórczości literackiej członków oddziału, w latach 2016-

2018 takich audycji było 6 i jedna audycja telewizyjna.  

 Wznowiliśmy współpracę z wójtem gminy Kamień, z Urzędem Miasta i Gminy Błażowa, 

burmistrzem Kocójem, Miejsko-Gminnymi Ośrodkami w Niebylcu, Tyczynie i innymi placówkami 

kulturowymi Podkarpacia. Zarówno z mojej inicjatywy, jak i z inicjatywy członków Oddziału w latach 2015 

– 2019 odbyły się 54 spotkania autorskie w 24 miejscowościach województwa. Jako oddział 

zorganizowaliśmy różnorodne imprezy literackie w 16 miejscowościach regionu – imprez tych było około 

47. Członkowie Oddziału wzięli także udział w różnych imprezach, na które byli zapraszani przez 

organizatorów. Było to 85 imprez w 35 miejscowościach Podkarpacia. Są to naturalnie dane szacunkowe, 

ponieważ nie wszystkie informacje do Zarządu Oddziału docierały. 

 Zachowaliśmy tradycję Opłatka Literackiego, który organizowaliśmy w styczniu każdego roku (do 

roku 2019 włącznie). Niewątpliwie najwięcej wysiłku wymagało zorganizowanie wielkiej Gali Literackiej, 

która była zwieńczeniem obchodów roku jubileuszowego. Składam w tym miejscu podziękowania dyr. 

Edycie Niemiec z Zespołu Szkół Technicznych oraz kadrze pedagogicznej i uczniom ZST. Należy podkreślić, 

iż w ramach jubileuszu zorganizowaliśmy też dużą imprezę dla uczczenia Jerzego Pleśniarowicza, 

pierwszego prezesa Oddziału, w cyklu Człowiek i twórca uczciliśmy pamięć Romana Turka, systematycznie 

współorganizujemy obchody rocznic urodzin i śmierci Juliana Przybosia w Gwoźnicy. Organizujemy też 

imprezy poświęcone pamięci nieżyjących już literatów Podkarpacia, jak na przykład przywołanie pamięci 

Stanisława Orła, Stanisława Gębali, cykliczne spotkania w Hermanowej, poświęcone Annie Mirosławie 

Nowak. W lutym br. obchodziliśmy rocznicę śmierci Romana Turka i nawiązaliśmy kontakt z rodziną R. 

Turka, córką Aurelią Mazur i jej mężem Maciejem Mazurem. 



 W roku 2017 zainicjowaliśmy Turniej Jednego Wiersza „Moje ogrody”, Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki „Piękno przyrody polskiej: las – ptak – łąka”, a w 2018 Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Strofy o 

Niepodległej”. W lutym i czerwcu 2017 i 2018 roku zorganizowaliśmy Koncert literacko-muzyczny i 

Koncert piosenki literackiej w oparciu o teksty poetów Podkarpacia.  

 Między rokiem 2016 a 2018 wydano 5 numerów czasopisma „Krajobrazy”, informujące o 

zdarzeniach z życia literackiego, zawierające szkice, recenzje, omówienia i kalendaria oraz wiele 

dokumentalnych zdjęć. W roku 2017 ukazały się tomiki: Z księgi życia. Almanach poezji autorów 

zrzeszonych w Oddziale ZLP w Rzeszowie; Deskrypcje. Almanach prozy autorów zrzeszonych w Oddziale 

ZLP w Rzeszowie; Słownik pisarzy Oddziału ZLP w Rzeszowie. W roku 2018 wydałem tomik z serii: Byli 

wśród nas. Wiersze o Annie Nowak. Wszystkie te wydawnictwa wymagały, podobnie jak obchody 

jubileuszowe, dużych nakładów finansowych, co zmusiło mnie do nieustannego poszukiwania sponsorów 

i mecenasów, a, jak wiadomo, jest to sprawa bardzo trudna. Zarówno „Krajobrazy” jak i wydane 

almanachy zyskały uznanie krytyki literackiej i odbiorców ze względu na wysoki poziom edytorski, 

staranną szatę graficzną i walory artystyczne tekstów. Staraliśmy się wprawdzie o uregulowanie 

opłacania składek członkowskich przez literatów naszego Oddziału, wiemy jednak, że jest to kropla w 

morzu potrzeb. 

 Nie jestem w stanie tu wyliczyć tomików i książek, wydanych w ciągu tych czerech lat przez 

Kolegów z Oddziału, chciałbym tylko stwierdzić, że niemal wszyscy byli pod tym względem bardzo 

aktywni, publikując również liczne artykuły, recenzje, wiersze czy fragmenty prozy. Najbardziej 

aktywnymi twórczo w latach 2015 – 2019 byli: M. A. Łyp, M. Welz, M. Osowski, R. Mścisz, M. Marczyk, Z. 

Górska, B. Mazurkiewicz, E. Guziakiewicz i M. Petrykowski. 

 Zmarli w latach 2015 – 2019: Stanisława Barańska, Bronisława Betlej, Krystyna Bęczkowska, 

Czesław Główka. 

 Nowymi członkami O/ZLP zostali: Marek Petrykowski, Andrzej Talarek, Maria Stefanik, Zbigniew 

Michalski oraz Anita Róg. 

 Z przynależności do O/ZLP w Rzeszowie zrezygnowały 3 osoby, które systematycznie nie płaciły 

składek przez okres od roku – do 3 lat i które (z własnej woli) nie uczestniczyły w zdarzeniach 

artystycznych organizowanych przez Oddział.  

 W br. podania o przyjęcie w poczet członków ZLP złożyły 4 osoby. Aktualnie Oddział liczy 32 

członków. 

 Zarządowi udało się w kontaktach z lokalnymi władzami uzyskać przynajmniej kilka odznaczeń: 

- Brązowy Medal „Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Oddziału 

ZLP w Rzeszowie; 

- Brązowy Medal „Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 członkom 

Oddziału; 

- Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 

członkom Oddziału; 

- Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 

przyznane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 7 członkom Oddziału. 

Cieszę się, że Zarząd O/ZLP w Rzeszowie w listopadzie 2016 r. przyznał „Brylantowe Pióro” śp. Bronisławie 

Betlej.  

 Wszystkie wyżej wymienione elementy działalności nie wyczerpują całości dokonań Oddziału w 

latach 2015 – 2019. Dokonania te są jednak na ogół udokumentowane, a ja starałem się przedstawić tu 

ich syntezę, ponieważ szczegółowy opis wymagałby znacznie dłuższego wywodu. 

       
         Mieczysław A. Łyp, prezes 


