
O rezultatach wyborów do UE poja-
wiły się sceptyczne tytuły w polskiej 
prasie, a oto przykłady: zamiast do urn 
wyborcy poszli na grila, Polacy nie chcą 
tabloidyzacji polityki, celebryci na listach 
wyborczych przepadli z kretesem. Teraz 
mają żal. Rozsypane europuzzle. Jak je 
ułożyć? Dostali kiepskie miejsca, ale i tak 
zdobyli mandat.

Jak wybory przebiegły w Rzeszowie? 
Największym przegranym jest chyba 
senator Kazimierz Jaworski, który w 
tych wyborach startował z Polski Razem 
Jarosława Gowina. Partia Gowina nie 
przekroczyła progu wyborczego, więc 
Jaworski eurodeputowanym nie będzie.

Do PE nie wejdzie także poseł Tomasz 
Kamiński, szef podkarpackich struktur 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ani 
żaden inny kandydat tej partii z Podkar-
pacia. Marta Niewczas, była karateczka, 
obecnie radna miasta Rzeszowa, pięć lat 
temu do PE startowała z listy SLD, w 
tych wyborach z Twojego Ruchu Europa 
Plus. I pięć lat temu, i dzisiaj startowała 
bez powodzenia. Solidarna Polska, któ-
ra robiła kampanię za swoje pieniądze, 
poza progiem. Ludowca z Podkarpacia 
też nie będzie w Brukseli. Liderem listy 
z Podkarpacia był Władysław Kosiniak-
-Kamysz, który z Podkarpaciem ma 
niewiele wspólnego. Wybory zostały 
wygrane w Rzeszowie przez PO i PiS. 

Młodzi wyborcy głosowali na euroscep-
tyków Korwina Mikke.

Ciekawe, że prawicowe partie nie kry-
tykowały Rosji Putina. SLD okazała się 
jedyną skuteczną partią lewicy. Jednak 
nad SLD ciąży fatalna polityka Olejnicza-
ka, który przeprowadził w SLD czystkę 
personalną, używając metody znanej jako 
„walka pokoleń”. Zostali wyeliminowani 
wszyscy starsi wiekiem członkowie SLD 
i pozbawieni wpływu na wydarzenia w 
partii. Młodzi, żądni władzy zajęli się 
gierkami personalnymi. Najważniejszym 
zadaniem było załapać się na „1”. 

Na wybory do UE PiS na Podkarpa-
ciu wystawił znane osoby. Z SLD nie 
wszystkich kandydatów dobrze znałem. 
Dziwne rzeczy działy się w poniedziałek 
wokół wyników wyborów w Choszcznie 
(woj. zachodniopomorskie). Stuprocen-
towe zwycięstwo w jednym z obwodów 
zdawało się, odniósł Robert Stankiewicz, 
pierwszy na liście Solidarnej Polski. Kan-
dydat, który pisze o sobie, że jest lokal-
nym patriotą, oddanym „Szczecińskiej 
Racji Stanu”, miał zdobyć 500 głosów na 
500 oddanych. Spektakularny wynik oka-
zał się jednak pomyłką - w poniedziałek 
wieczorem na stronie PKW zawieszono 
poprawiony protokół. Według niego, na 
Stankiewicza w tym obwodzie nie gło-
sował nikt.

Zdzisław Daraż
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Walne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Jerzy Dynia (na pierwszym planie) prezentuje wokalistów Klubu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 
występujących dla uczestników zebrania. Od lewej: Michał Gratkowski, Ewa Jaworska-Pawełek (w głębi), Małgorzata Boć, Katarzyna Zawiło, Marta Kozak i Paulina Zięba.                    
Za stołem prezydialnym od prawej prezydent Tadeusz Ferenc i Zdzisław Daraż. Fot. Aleksander Baranowski.

wyborcy nie poszli do urn
Wybory, wybory i po wyborach! Pozo-

stał już tylko śmietnik plakatowy, bilbor-
dowy i gdzieniegdzie ulotkowy. Pewnie 
nie wartoby nawet tego wspominać, 
gdyby nie kilka interesujących epizodów, 
godnych odnotowania. 

Poległ niechlubnie w wyborczych 
szrankach senator Kazimierz Jawor-
ski, żarliwy obrońca życia poczętego. 
Widocznie elektorat dopatrzył się jakichś 
mankamentów w poczęciu samego sena-
tora, a może jego gowinowskiej partii? 
Poważną kampanię przeprowadził poseł 
Mieczysław Golba, walił nawet na rynko-
wej estradzie w Rzeszowie w perkusyjne 
gary swojego zespołu. Z wdzięcznym 
uśmiechem nawet dostałem od niego 
płytę z własnymi nagraniami. Tym razem 
już bez udziału szansonisty Grenia. Nie 
pomogło, gdyż ziobryści, którym zawie-
rzył swój polityczny los, nie zdołali osia-
gnąć progu i z kretesem również polegli. 
Wraz z prezydentem Kwaśniewskim i 
Palikotem padła na ołtarzu naiwności 
politycznej także waleczna karatecznie 
Marta Niewczas. Coś przebąkuje o powo-
łaniu własnej formacji partyjnej.

Gdy niebezpiecznie wzbierały nasze 
rzeki, peregrynację wyborczą po ojczy-
stej ziemi przerwał Prezes I Ogromny 
i w trybie alarmowym zjechał na wały 
przeciwpowodziowe koło Tarnobrzega, 
ale nie po to, aby pomóc nosić worki 

z piaskiem, lecz po to, by przeszkadzać 
fojermanom. Na wale rozłożono mapy i 
marszałek z zapałem pokazywał, w któ-
rym miejscu jest potrzebne prezesowskie 
błogosławieństwo. Myślałem, że będzie 
zaklinał deszcz, ale on tylko mówił, że 
wszystko, w tym i zagrożenie powodzią, 
to wina Tuska. Nie sądziłem, że premier 
potrafi sprawadzać takie ulewy. Prezes 
ponoć na wałach nakazał deszczowi 
padać w odwrotną stronę, lecz ten pole-
cenie olał. Ale wały wytrzymały nie tylko 
ową wizytę. 

Wyborcy z Podkarpacia w swojej nie-
zmierzonej mądrości zabiegi Prezesa I 
Ogromnego szczodrze docenili i wybrali 
mu aż dwóch europosłów. Chociaż osobi-
ście oczekiwałem, że dostojny gość obieca 
naszym dostęp do morza, co problem 
powodziowy radykalnie by rozwiązało. 
Poczułem się szczerze rozczarowany 
brakiem takiej deklaracji. Może niedo-
rzecznik prasowy Hofman zapomniał coś 
podpowiedzieć komu trzeba? 

Mieszkańcy Podkarpacia general-
nie dokonali 25 maja zupełnie innych 
wyborów. Zamiast nieciekawego widoku 
komisji wyborczych, wybrali odwiedzi-
ny u cioci Zuli, grila, pielenie działki, 
podszczypywanie kogo trzeba na łonie 
natury albo ogródek piwny. Szanowne 
elyty, taż to prawie czerwona kartka!

Roman Małek

wały wytrzymały
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W 2011 roku ogółem było 

197 prób samobójczych na 
terenie województwa pod-
karpackiego, z czego tylko 
45 osób udało się uratować. 
Jak wynika ze statystyk, 
znaczna część samobójców 
to mężczyźni, zaś kobiety 
stanowią około 15 procent 
całej liczby. Aż 152 osoby 
na 197 popełniło samobój-
stwo poprzez powieszenie, 
12 przez skok z wysoko-
ści, 8  samookaleczenie, 5 
uszkodzenie układu krwio-
nośnego. W mniejszej czę-
ści były to zatrucia gazem, 

zażycie trucizny, środków 
nasennych, utopienie, rzucenie się pod pojazd i zastrzelenie.

W 2013 r. z Polski za sprawą samobójstw zniknęło niewiel-
kie miasteczko. Z powodu targnięcia się na własne życie ginie 
więcej osób niż w wypadkach samochodowych. Co gorsza, 
jesteśmy jednym z trzech krajów w Europie, w których współ-
czynnik samobójstw rośnie. Prawie tak szybko, jak w pogrą-
żonej w kryzysie Grecji. - Nawet kraje, które mają większą 

liczbę samobójstw na 100 tys. mieszkańców, takie jak: Litwa, 
Estonia czy Finlandia, od lat notują regularny spadek – mówi 
dr Brodniak. W Polsce od ośmiu lat odsetek samobójstw 
wyraźnie rośnie. W ostatnim czasie wręcz lawinowo. Według 
danych WHO oraz badań Manna, Henrikssona i Weissmana 
kobiety trzy razy częściej dokonują prób samobójczych, ale 
na jedną śmierć samobójczą kobiety przypada aż pięć zgonów 
mężczyzn. Mężczyźni wybierają radykalniejsze metody, na 
przykład powieszenie. Wśród metod samobójczych najczęściej 
pojawia się zatrucie lekami (64 proc.), utopienie (16 proc.), 
inhalacja tlenku węgla (5 proc.). Wśród tzw. gwałtownych 
metod, oprócz powieszenia, najczęściej zdarza się skok z 
wysokości i rzucenie się pod pociąg.

Do przyczyn zamachów samobójczych zaliczamy naj-
częściej chorobę psychiczną, przewlekłą, nieporozumienia 
rodzinne, zawód miłosny, warunki ekonomiczne czy utratę 
środków utrzymania. Jednak najczęściej przyczyna ta nie 
zostaje ustalona przez policję i prokuraturę. W 2011 roku aż 
49 samobójstw dotknęło młodych osób w wieku 10-29 lat. 
109 zamachów – taka statystyka obejmuje ludzi w wieku od 
30 do 59 lat, zaś 39 ataków na swoje życie odnotowano w 
wieku 60-85 i więcej.

Jakże to jest odmienne od rządowego spotu reklamowego 
za 7 mln zł „10 lat Polski w UE”. 

KOMENTARZE

Zdzisław Daraż

samobójstwa 
w polsce

interesujĄce

11 maja br w sali konferencyj-
nej rzeszowskiego ratusza odbyło 
się Walne Zebranie Członków 
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. 
Głównym tematem było podsumo-
wanie działalności w roku 2013. 
Działalność Towarzystwa w roku 
minionym koncentrowała się na 
realizacji przyjętego planu działa-
nia, udziale członków w różnych 
spotkaniach, konferencjach oraz 
działalności informacyjnej oraz 
wydawniczej. Towarzystwo swoją 
działalność informacyjną prowa-

dziło głównie poprzez swoje czaso-
pismo „Echo Rzeszowa” oraz inne 
rzeszowskie media. Prowadzono 
również stronę internetową. W 
ramach wydawnictwa „Resovia-
na” ukazały się drukiem pozycje 
książkowe: zdzisława daraża 
„Zawierucha nad Sanem” część 
II, zbigniewa Gibały „Sportowe 
wspomnienia - Od wolsztyńskiego 
pyry do rzeszowskiego krzoka”, 
bogusława kotuli „Nie balim się 
Rzeszowa”, józefa kanika, roma-
na małka i stanisława rusznicy 

„Sylwetki rzeszowian” cześć III 
oraz Józefa Kanika „Nasza Galeria 
Zasłużonych” część III. Książki te 
cieszyły się dużą popularnością. 
Świadczy o tym szybkie wyczer-
panie nakładu. Wydano kolejny 
„Kalendarz na rok 2013” ze zdję-
ciami ważnych dla miasta miejsc 
pracy i wypoczynku. Na 660. 
rocznicę nadania miastu praw 
miejskich współuczestniczono w 
przygotowaniu płyty z piosenka-
mi o Rzeszowie pt. „Zakochani 
w Rzeszowie”. Nagrane piosenki 
zaprezentowali na zebraniu mło-
dzi wokaliści z Klubu 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich. W okre-
sie sprawozdawczym opracowano 
przy wsparciu WiMBP bibliografię 
”Echa Rzeszowa”. Jedną z ciekaw-
szych form pracy Towarzystwa 
było współorganizowanie spotkań 
autorskich, połączonych z promo-
cją książek wydawanych w ramach 
cyklu „Resoviana”. Działo się to 
przeważnie w osiedlowych klubach 
kultury „Zodiak” oraz „Karton”.

Członkowie walnego zebrania 
przyjęli zmiany w statucie TPRz 
wynikające z aktualnej sytuacji 
prawnej oraz potrzeb Towarzy-
stwa. Jedną z istotnych zmian było 
ustanowienie honorowej odznaki 
„PRZYJACIEL RZESZOWA” i 
przyjęcie regulaminu jej przyzna-
wania.

 Wiele podziękowań za wszelkie 
inicjatywy w kierowaniu Towarzy-
stwem przyjmował ze wzruszeniem 
jego przewodniczący Zdzisław 
Daraż oraz członkowie zarządu 
wymieniani w sprawozdaniu przez 

sekretarza zygmunta rybarskie-
go i przewodniczącego komisji 
rewizyjnej bolesława pezdana. 
Wśród wymienionych byli: józef 
kanik, stanisław ząbek, krzysz-
tof kadłuczko, ryszard zatorski, 
roman małek, stanisław rusz-
nica, alicja trzyna, jerzy dynia 
i bogusław kotula. Chwilą ciszy 
członkowie Towarzystwa uczcili 
pamięć dwóch zacnych przyjaciół: 
Stanisława Majki i Józefa Gajdy, 
którzy odeszli na wieczną wartę.

O wszystkim mówiono w obec-
ności prezydenta miasta tadeusza 
Ferenca, który uczestniczył w 
zebraniu. W dyskusji i zadawanych 
pytaniach prezydent odpowiadał w 
sposób wyczerpujący. Był w pełni 
otwarty na wszelkie podpowiedzi. 
Członkowie Towarzystwa wyraźnie 
zrozumieli, że prezydent ma do 
nich pełne zaufanie. Towarzystwo 

zawsze wspierało prezydenta w 
jego ważnych dla miasta inicja-
tywach. Składane do prezydenta 
wnioski i propozycje w okresie 
sprawozdawczym, w większości 
przyjmowane były pozytywnie. 
Podziękowano za to prezydentowi. 
Podczas przyjacielskiej rozmowy 
przypomniano, że w tym miejscu, 
w ratuszu 70 lat temu zapadły 
decyzje o utworzeniu województwa 
rzeszowskiego, a Rzeszów w nowej 
roli stolicy regionu zyskał naj-
ważniejszą w swej historii szansę 
rozwoju. Miłym akcentem spotka-
nia było wręczenie prezydentowi 
przez dr. wiesława sipowicza 
pamiątkowych autorskich pozycji 
książkowych pt. „Piłka siatkowa 
jako system”.

Stanisław Rusznica
Fot. Aleksander Baranowski

rozbudowa Fontanny

Miasto zamierza rozbudować kompleks fontann przy 
al. Lubomirskich. Latem na multifontannie pojawi się 
nowy program wodno-muzyczno-świetlny. Ale jest też 
kilka pomysłów na rozbudowę tej atrakcji. Od strony 
bloków, na wolnym terenie zielonym, może powstać plac 
zabaw dla dzieci, albo scena koncertowa, na której mogli-
by występować muzycy filharmonii bądź naszych szkół 
muzycznych. Jest też pomysł, aby fontannę rozbudować 
o mini park wodny dla dzieci, z różnymi atrakcjami. 
Wszystko będzie zależeć od tego, za którym rozwiąza-
niem opowiedzą się rzeszowianie, czyli co najbardziej 
przypadnie im do gustu. Niezależnie od tego władze 
miasta zamierzają rozbudować amfiteatr przy fontannie 
oraz wybrukować zejście do fontanny od strony al. Pod 
Kasztanami. Obecnie po deszczu to zejście zamienia się 
w ścieżkę błotną.

streFa rekreacji
W Miejskim Zarządzie Zieleni powstała interesująca 

koncepcja zbudowania w Rzeszowie strefy rekreacji.
na wzgórzach Zalesia, w pagórkowatych rejonach ul. 

Robotniczej. Na powierzchni należących do miasta 17 
hektarów ciekawie ukształtowanego terenu ma powstać 
kompleks rekreacyjny, który powinien zadowolić wszyst-
kich. Cóż tam ma znaleźć się? Na powierzchni jednego 
hektara ma powstać mini ZOO, w którym pojawią się 
jeleniowate, renifery, małpy i ptaki. Do tego dojdzie 
ogród botaniczny, bogaty między innymi w egzotyczne 
motyle. Przewidziany jest również ośrodek sportów 
zimowych z dobrze przygotowanymi trasami biegowymi 
i urządzeniem do snowbordingu. Zaś całość wyposa-
żona będzie także w miniwyciąg. Urządzona ma być 
atrakcyjna trasa widokowa, z której podziwiać będzie 
można ciekawą panoramę miasta. Dla najmłodszych ma 
powstać cały zespół oryginalnych placów zabaw, w tym i 
taki, którego jeszcze w Rzeszowie nie ma, czyli dla dzieci 
niepełnosprawnych. W zamyśle pomysłodawców jest 
także kolejka wąskotorowa, która połączy poszczególne 
elementy strefy rekreacyjnej. Aktualnie trwają konsul-
tacje, a rzeszowska firma BD Center bada oczekiwania 
mieszkańców związane z tą strefą. Miasto zamierza 
ubiegać się o środki unijne na realizację tego projektu.

kolejny stulatek

Mieszkaniec Rzeszowa józej mazoń dożył sędziwego 
wieku 100 lat. Zachował niezłą sprawność fizyczną i 
intelektualną. Na setne urodziny wybrał się do jubilata 
prezydent miasta tadeusz Ferenc. Do bezpośrednich 
życzeń dołączył okolicznościowe przesłanie, kwiaty 
oraz kosz obfitości. Redakcja dołącza się do najlepszych 
życzeń zdrowia i radosnej pomyślności w otoczeniu 
najbliższych i przyjaciół.

Rom

prezydent wśród przyjaciół miasta

Fonntanna multimedialna fascynuje dzieci.

Prezydent Tadeusz Ferenc z wizytą u jubilata. 
Fot. A. Baranowski.

Widok ogólny sali.
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rzeszów wzboGaci siĘ co tam panie w radzie

 Europa wcześniej dowiedziała się, 
jak ważne są dla życia w mieście kanali-
zacja i ścieki. W Londynie Tamiza była 
dostarczycielem wody i równocześnie 
ściekiem. W 1832 roku miała miejsce 
epidemia cholery, powtórnie choroba 
zaatakowała w 1848 roku. Skutkiem 
tego wprowadzono wreszcie pierwsze 
przepisy sanitarne, zaczęto kontrolować 
warunki w domach czynszowych. Pro-
blem zanieczyszczenia Tamizy został 
częściowo rozwiązany dopiero w 1875 
roku, kiedy inżynier Joseph Bazalgette 
zaprojektował i wybudował kanalizację 
nadbrzeży Tamizy.

Oczyszczalnię ścieków dla Rze-
szowa projektowano dopiero w latach 
1972-1974, budowę rozpoczętą w 1974 
roku prowadzono przez 14 lat. W 1988 
roku została ona oddana do użytku 
(po wstępnym rozruchu przy dopływie 
zaledwie ok. 40 proc. docelowej ilości 
ścieków z lewobrzeżnej części mia-
sta). Po przyłączeniu pozostałej ilości 
ścieków z lewobrzeżnej części miasta 
w roku 1989 zrealizowano II etap roz-
ruchu. Już wtedy wyraźnie zarysowały 
się problemy w eksploatacji oczysz-
czalni ścieków, bowiem okazało się, 
że warunki eksploatacyjne odbiegają 
od założeń projektowych. W związku 
z tym, na żądanie MPWiK, została 
opracowana w 1990 roku „Analiza pra-
cy istniejącej oczyszczalni ścieków dla 
m. Rzeszowa z podaniem wytycznych 
dla poprawy warunków eksploatacji”. 
Stała się ona podstawą procesu moder-
nizacji urządzeń oczyszczalni, takich 
jak: piaskowniki, osadniki wstępne, 
komory napowietrzania osadu czynne-
go, komory fermentacyjne, pompownie 
wód ociekowych i nadosadowych, kana-
lizację z terenu poletek.

Obecnie MPWiK posiada mecha-
niczno-biologiczną oczyszczalnię ście-
ków z usuwaniem związków bio-
gennych. Dopływają do niej ścieki 
sanitarne z terenu całego miasta i 
sąsiednich gmin. Zakończona w 1998 
roku modernizacja wstępna oczyszczal-
ni zwiększyła jej przepustowość oraz 

umożliwiła zastosowanie nowej tech-
nologii usuwania związków biogennych, 
automatyczną kontrolę i sterowanie 
procesem technologicznym, jak również 
urządzeń do mechanicznego zagęszcza-
nia i odwadniania osadów. Osiągane 
parametry oczyszczonych ścieków 
odpowiadają obecnie wymogom obo-
wiązujących przepisów prawa wodnego.

Oczyszczalnia ścieków ma ok. 30 lat 
i jest sukcesywnie modernizowana. W 
latach 2010-2013 przeprowadzono prace 
w części mechanicznej, wtedy m.in. 
zmodernizowany został zbiornik reten-
cyjny, osadniki, piaskowniki. Koszto-
wało to ponad 11 mln zł. Do Wisło-
ka odprowadzane będą jak najlepiej 
oczyszczone ścieki. Zresztą już teraz 
jest tak, że to, co wypuszczamy do rzeki 
jest czystsze od płynącej tam wody. Po 
zakończeniu tej inwestycji ścieki będą 
jeszcze czystsze. Zależy nam też, aby 
oczyszczalnia była jak najmniej uciążli-
wa dla mieszkańców. Kiedyś wokół niej 
znajdowała się strefa ochronna. Teraz 
w tej strefie są już domy. I chcemy, aby 
zapachy z oczyszczalni nie docierały 
dalej niż do ogrodzenia. 

Dlatego przed prezydentem miasta 
staje potrzeba kolejnej, dużej inwesty-
cji, która zostanie rozpoczęta w 2015 
roku. Jest to suszarnia osadów. Koszt 
jej budowy szacowany jest na ponad 
40 mln zł. Modernizacja oczyszczalni 
została zgłoszona do dofinansowania 
w ramach programu Infrastruktura 
i Środowisko. MPWiK chce zdobyć 
ponad 20 mln zł. Wykonawca na zreali-
zowanie tej inwestycji będzie miał czas 
do września przyszłego roku.

Czasy się zmieniają, przepisy i tech-
nologie także. Miasto musi nadążyć za 
tymi zmianami. Ważne, że zdobywane 
są zewnętrzne środki na realizację 
takich inwestycji. Tylko część pieniędzy, 
która zostanie wydana na modernizację 
rzeszowskiej oczyszczalni ścieków, to 
pieniądze MPWiK. Spora kwota pocho-
dzić ma z funduszy unijnych.

Zdzisław Daraż

kampaniĘ czas zaczĄć
Proponowany porządek majowej sesji statutowej 

wskazywał, że będzie w czasie obrad poważna burza, 
ale żeby aż z wyładowaniami, nie przypuszczałem. 
Już początek nie wróżył nic dobrego. Gdy tylko padła 
informacja, że Rzeszów plasuje się na drugim miejscu, 
tuż za Gdańskiem, w wykorzystaniu funduszy unij-
nych, od razu odezwali się spece od chałupniczej eko-
nomii z pretensjami, ze wzrosło zadłużenie. Tak jakby 
nie wiedzieli, że w naszym mieście jest ono naprawdę 
niegroźne i dalekie od dopuszczalnego poziomu, i że 
za jedną złotówkę tegoż zadłużenia zdobywa się nawet 
sześć złotych z funduszy, a drugiej takiej okazji już 
nie będzie. Miasto pozyskało grubo ponad 13 tys zł 
na statystycznego mieszkańca. Wszyscy w Polsce nam 
zazdroszczą, a nasi prawi i sprawiedliwi psioczą ile 
wlezie i drą kassandryczne szaty. Inaczej nie potrafią.

Wydawało się, że złożone przez zastępcę prezydenta, 
Stanisława Sienkę, sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, 
wraz z zaproponowanymi wnioskami na przyszłość, 
przejdzie bez większych emocji. Nic bardziej mylnego! 
W polemikę wdali się niektórzy radni, a zwłaszcza 
marszałkowski kolejarz, który akurat na tej współpracy 
zna się, według niego, najbardziej. Okazało się, że ta 
znajomość jest tak duża, iż nie wymagała od niego 
nawet przeczytania pisemnego sprawozdania i co rusz 
z zapałem krytykował i proponował tak rewelacyjne 
rozwiązania, że one już w tym sprawozdaniu były. 
Widocznie drukowane mu kiepsko idą, a w domu i w 
pracy nie dają mu wygadać się. Dowartościowuje się 
biedaczysko w czasie sesji.

Wreszcie doszło do aquaparku. Przed sesją wybitny 
architekt z Radomia skrzyknął grupkę przeciwników 
budowy takiego obiektu na Baranówce i solidnie w tym 
gronie ponarzekał sobie na co trzeba i obiecał, że prze-
ciwników tej budowli nie opuści aż do śmierci. Rozpo-
czął zatem kampanię wyborczą najtaniej jak mógł, ale 
z dużym zadęciem antyferencowskim. W czasie sesji 
rąbnął taką argumentacją, 
że stodoła mała. Gdyby się 
słyszał, to z pewnością nie 
udzieliłby sobie głosu. Ponoć 
dobro tych mieszkańców 
tak długo chodziło mu po 
głowie, aż owo dobro nogi 
zabolały i musiał nad nim 
użalić się. Twierdził, że w 
spotkaniu z nim uczestni-
czyło grubo ponad sto osób. 
W mojej rodzinnej wsi, jeśli 
komuś dwoi i troi się przed 
oczami, to odsyłają go spać 
do wytrzeźwienia. Jeden z 
uczestników owego spotka-

nia dokładnie wszystkich policzył i wyszło mu, że 
razem z nim było równo 45 luda. Przy 12 tys. miesz-
kańców osiedla, to rzeczywiście imponujący wynik.

Nie pomogła informacja, że stosowne komisje rady 
mają nową propozycję lokalizacj aquaparku, którą 
po stosownych analizach zechcą skonsultować ze 
wszystkimi, którzy wyrażą wolę sensownego o tym 
rozmawiania. Teraz problem zdjęto z porządku obrad 
i skierowano do odpowiednich komisji. Maszyneria 
wiecowa poszła jednak w ruch pełną parą. Przedsta-
wiciel niezadowolonego ludu, zebranego w sesyjnej sali 
w sile około dwudziestu osób, szlifował przygotowaną 
mowę, zaś wybitny architekt z Radomia i architekt 
całego spektaklu wstąpił na sesyjną ambonę i niczym 
ten poeta Horacy rozpoczął wiecowanie. Tego nie 
zdzierżył cierpliwy na ogół przewodniczący Andrzej 
Dec i mówcy odebrał głos. Uznał słusznie, że radny 
nie może organizować sobie wieców w czasie sesji, 
jeśli mu się tak spodoba. Jeszcze chwilę trwał spór o 
przegłosowanie dopuszczenia do głosu przedstawiciela 
mieszkańców, ale nieskuteczny. Na postawiony zarzut, 
że przewodniczący łamie statut rady, ten odesłał ich do 
uważnej lektury owego statutu, zalecając pracę nad jego 
zmianą, jeśli im nie odpowiada. Nie ustąpił, pomimo 
że niektorzy wznosili gromkie okrzyki, prawie jak 
Macierewicz pod pałacem prezydenckim.

Wiecowiec w końcu opuścił mównicę oraz salę i 
po krótkiej debacie w holu ratusza poprowadził prote-
stantów na gabinet prezydenta Ferenca. A że prezydent 
akurat zajmował się poważniejszymi sprawami poza 
ratuszem, zdezorientowanej sekretarce wręczyli przy-
niesione hasła na dykcie przymocowanej do kijów i na 
tym wszystko zakończyło się. Okazuje się, że Wietnam-
czyk wszystko sprzeda, Chińczyk wszystko zje, Polak 
ze wszystkiego upędzi bimber, a wybitny architekt z 
Radomia ze wszystkiego zrobi zadymę. Coś w tym jest!

Roman Małek

ścieki czystsze 
od płynĄcej wody

,

w krajobrazie rzeszowa działa mops
rozmowa z lucianą rozborską, jego dyrektorem.

 - W 2003 r. na łamach „Echa 
Rzeszowa” zamieściliśmy materiały 
pt. „Łagodzenie rzeszowskiej biedy”. 
Była w nich mowa o zakresie potrzeb 
i możliwościach ich zaspokojenia. Jak 
organizacyjnie przedstawia się dzisiaj 
rzeszowski MOPS ?

- Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej scala rzeszowską infrastruk-
turę socjalną na terenie miasta. 
Tworzą ją: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, w obszarze którego dzia-
łają: Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
i Poradnictwa Specjalistycznego, 
Dzienny Ośrodek Wsparcia, Wypo-
życzalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 
oraz Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. 
Nadto 4 domy pomocy społecznej, 3 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
5 rodzin zastępczych, jeden środowi-
skowy dom samopomocy oraz warsz-
taty terapii zajęciowej. Celem naszego 
ośrodka jest umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są w 
stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, możliwości i izasoby.    

- Udaje się?
- W ogromnej większości przy-

padków tak. Są jednak też takie sytu-
acje, w których pracownik socjalny 
spotyka się z dużym oporem ze stro-
ny klienta, kiedy chodzi o dokonanie 
zmiany w jego życiu i korzystania z 
jego zasobów. 

- Co w tej działalności jest najważ-
niwejsze?

- Wszystkie realizowane przez 
nas działania są ważne i wzajemnie 
uzupełniają się. W zakresie usług 
społecznych w ostatnich latach reali-
zowany był np. projekt systemowy 
„Czas na aktywność w mieście Rze-
szów”. Jego celem jest przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu oraz 
zmniejszenie bezrobocia poprzez 
zwiększenie aktywności społecznej 
i zawodowej osób objętych pomocą 

MOPS. W latach 2008-2013 objęto 
nim 1039 osób, w tym 200 niepeł-
nosprawnych. Zintegrowany system 
pracy środowiskowej działa na rzecz 
utrzymania dziecka w rodzinie bio-
logicznej lub jego powrotu do takiej 
rodziny, ale dotyczy również obsza-
rów pracy z osobami długotrwale 
bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, 
doświadczającymi przemocy czy 
bezdomnymi. Zaś realizowany przez 
nas zintegrowany system pieczy 
zastępczej obejmuje prowadzenie 
naboru kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, ich szko-
lenie, zapewnienie pomocy i wsparcia 
osobom sprawującym rodzinną pieczę 
zastępczą w ramach grup wsparcia, 
zaangażowaniem wolontariuszy, 
prowadzeniem zajęć socjoterapeutycz-
nych, poradnictwa specjalistycznego, 
pomocy i wsparcia koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, a także 
udzielanie rodzinom zastępczym 
świadczeń finansowych o charakte-
rze obligatoryjnym i fakultatywnym. 
Pełnoletni wychowankowie pieczy 
zastępczej otrzymują wsparcie finan-
sowe i poradniane w ramach reali-
zacji indywidualnych programów 
usamodzielniania, a także pomoc 
w uzyskaniu mieszkania z zasobów 
miasta. Od początku 2004 r. do końca 
2013 r. 105 wychowanków otrzymało 
mieszkania socjalne, a 31 zamieszkało 
w mieszkaniach chronionych.

- Co to są mieszkania chronione?
- Mieszkania chronione, to etap 

przejściowy między pieczą zastępczą 
a samodzielnością. W mieszkaniu 
chronionym mieszkają pełnoletni 
w ychowankowie placówek opie-
kuńczo-wychowawczych i rodzin 
zastępczych, którzy nie mogą wrócić 
do rodzinnego domu i wymagają 
wspierania w procesie dochodzenia 
do pełnej samodzielności. Pobyt w 
mieszkaniu chronionym wykształca 
w młodych ludziach umiejętności 

samodzielnego życia społecznego i 
zawodowego. Mieszkańcy uzyskują 
wsparcie w wykonywaniu codzien-
nych obowiązków w połączeniu z 
treningiem umiejetności społecznych 
i uczenia się zaradności życiowych. 
Młodzi ludzie zawsze mogą liczyć na 
pomoc specjalistów w rozwiązywa-
niu trudności życiowych. Uzyskują 
wsparcie psychologiczne, pedagogicz-
ne i socjalne poprzez motywowanie 
ich do kontynuowania nauki. 

- Tradycyjną formą pomocy spo-
łecznej są różne świadczenia, prze-
ważnie finansowe. Jakie one były w 
2013 r.?

- W 2013 r. w zakresie zadań 
własnych gminy udzielono świadczeń 
na kwotę około 19,5 mln zł., zaś w 
ramach zadań zleconych gminie na 
kwotę ponad 1 mln zł. Otrzymało 
je łącznie 4.686 rodzin. Natomiast 
pomoc w postaci pracy socjalnej 
otrzymało 5.418 rodzin.

- Niepokoi mnie stosunkowo mała 
liczba dzieci przebywających w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w rodzinach zastępczych .

- Aktualnie całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze zabezpie-
czają potrzeby miasta Rzeszowa w 
tym zakresie, dysponując 44 miej-
scami w placówkach socjalizacyjnych 
i 25 w placówkach interwencyjnych. 
Działania pracowników ukierunko-
wane są na profilaktykę sytuacji trud-
nych i kryzysowych w rodzinie, tak 
aby dziecko jak najdłużej pozostawało 
w środowisku zamieszkania. Jedynie 
w sytuacjach zagrażających ich życiu 
i zdrowiu podejmowane są działania, 
których celem jest zabezpieczenie 
potrzeb opiekuńczo-wychowawczych 
w rodzinnej pieczy zastępczej. Stąd, 
choć powolny, ale jest rozwój rodzi-
cielstwa zawodowego. Na terenie 
Rzeszowa 121 rodzin sprawuje opiekę 
nad 153 wychowankami.  

- Natomiast w domach pomocy 
społecznej jest 460 osób, w ośrodkach 
wsparcia 144 osóby. Czy to dużo czy 
mało?

- Osoby starsze i niepełnosprawne 
są grupą, która wymaga szczegól-
nej opieki. W Rzeszowie jesteśmy 
w komfortowej sytuacji, ponieważ 
wszystkim seniorom zapewniamy 
wsparcie, czy to poprzez umożliwie-
nie zamieszkania w domach pomocy 
społecznej, czy poprzez uczestnictwo 
w zajęciach w ośrodku wsparcia. 
Wracając do dwóch poprzednich sys-
temów dodam, że od 2012 roku nasz 
Ośrodek do katalogu usług wprowa-
dził dodatkowe wsparcie adresowane 
do rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze w postaci 
asystenta rodziny oraz koordynato-
ra rodzinnej pieczy zastępczej. W 
chwili obecnej mamy zatrudnionych 
4 asystentów rodziny i 3 koordyna-
torów rodzinnej pieczy zastępczej. 
Wprowadziliśmy dodatkowe wspar-
cie dla niepełnosprawnych dzieci z 
całościowymi zaburzeniami rozwoju 
poprzez zatrudnienie profesjonalnych 
terapeutów. Tą formą pomocy na 
przestrzeni kilku lat objęto 125 osób.

Wymienione cele realizowane są 
także poprzez współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi, prowadzącymi 
różne formy pomocy społecznej.

- Jakie to są organizacje? Przykła-
dowo.

- Wymienię kilka: w zakresie 
pracy z osobami bezdomnymi lide-
rem jest Towarzystwo Pomocy im. 
Świętego Brata Alberta w Rzeszo-
wie, które prowadzi schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn i kobiet oraz 
kuchnię dla ubogich. Podejmuje rów-
nież działania w zakresie reintegracji 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. W obszarze pacy z dziećmi 
i młodzieżą wymienię Fundację 
„Wzrastanie” oraz Siemacha – Spot, 

a Stowarzyszenie „Karan” działa na 
rzecz zapobiegania patologiom wśród 
młodzieży, pomocy narkomanom, 
prowadzi punkt konsultacyjny, wspie-
ra i pomaga nosicielom wirusa HIV 
oraz chorym na AIDS. 

Współdziałamy z nimi na trzech 
płaszczyznach: wspieramy finansowo, 
udzielamy pomocy organizatorskiej 
lub pomocy merytoryczno-szkolenio-
wej. Takim wymiernym efektem jest 
tworzenie, rozwijanie i wspieranie 
świetlic profilaktyczno-wychowaw-
czych i socjoterapeutycznch dla dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 
Tylko w 2013 r. kwota dotacji dla 
podmiotów niepublicznych, realizują-
cych zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej, wyniosła prawie 3,3 mln zł.

- Bogata jest lista wykonanych 
zadań w ramach inwestycji, remon-
tów i modernizacji placówek pomocy 
społecznej.

- Tak. Zmodernizowany został 
Dom Pomocy Społecznej przy ul. 
Powstańców Styczniowych (za pra-
wie 3 mln zł), zmodernizowano i 
nadbudowano budynek DPS przy 
Sucharskiego (za przeszło 4,6 mln 
zł.), filię przy ul. Łabędziej (za ponad 
2 mln zł.), DPS dla osób przewlekle 
chorych psychicznie (za 3,8 mln zł.), 
DPS przy Powstańców Śląskich za bli-
sko 4 mln zł. W efekcie tych działań 
poprawiono warunki zamieszkania, 
uzyskano nowe miejsca i pomieszcze-
nia. W kosztach tych spory udział jest 
środków unijnych.

- Czego życzyć w imieniu czytel-
ników i własnym Pani Dyrektor i 
pracownikom MOPS?

- Zrealizowania wszystkich zamie-
rzeń, które na co dzień podejmujemy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
pracy na rzecz dobra najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta, czyli 
dzieci. 

Józef Kanik

W tle protestujący w ratuszu. Na pierwszym planie radni, od prawej: 
Wiesła Buż, Witold Walawajder i Mirosław Kwaśniak. Fot. A Baranowski
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Harcerstwo to jeden z najstarszych 
ruchów młodzieżowych. Trzy lata temu 
obchodziliśmy 100 rocznicę działalności har-
cerstwa na ziemiach polskich. 22 maja 1911 
roku Andrzej Małkowski, autor polskiego 
przekładu przełomowej książki generała 
Robert Baden-Powella „Skauting jako sys-

tem wychowania młodzieży”, wydał rozkaz 
powołujący pierwsze drużyny harcerskie we 
Lwowie. Młodzi ludzie od początku garnęli 
się do tej organizacji. Był czas, a było to na 
przełomie lat 70. i 80., gdy w mundurkach 
paradowało blisko 3,5 miliona młodych 
ludzi. W samym tylko Rzeszowie było prawie 
16 tys. harcerzy i instruktorów. Była to zatem 
organizacja masowa. 

Dziś harcerstwo jest nieporównanie 
bardziej niszowe. Największa organizacja, 
Związek Harcerstwa Polskiego, liczy w Polsce 
około 100 tys. członków. Powstały w 1989 
roku, jako alternatywa dla ZHP, Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej zrzesza  około 
16 tys. młodych ludzi, natomiast Stowarzy-
szenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
niespełna 3 tys. Każda z tych organizacji 
nawiązuje do tradycji skautingu, ale sporo 
je też różni. ZHR i SHK uchodzą za kon-
serwatywne, przywiązujące większą wagę 
do kwestii religijnych. ZHP jest bardziej 
liberalne. Teoretycznie harcerstwo wciąż 
cieszy się wśród Polaków dużym zaufa-
niem, w przeprowadzonych dwa lata temu 
badaniach pozytywnie oceniało go 70 proc. 
ankietowanych. Lepszą opinię mamy tylko 
o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 
PCK, Caritasie i wojsku. Jednak chętnych do 

założenia mundurka brakuje, choć drużyny 
harcerskie robią co mogą, by przyciągnąć do 
siebie młodzież. Czy zatem harcerstwo nie 
ma nic ciekawego do zaoferowania dzisiejszej 
młodzieży? Takie podejście na pewno byłoby 
krzywdzące dla zasłużonej organizacji, której 
największym problemem na dziś wydaje się 
być brak umiejętności wypromowania swojej 
działalności. A jej zalet jest całkiem sporo.

 W drużynach harcerskich młodzi ludzie 
uczą się samodzielności, zaradności życiowej, 
porozumiewania się i pracy w zespole, bez-
interesowności w pomocy innym – tego nie 
zapewni raczej szkoła, już nie wspominając 
o wirtualnym świecie Internetu. Zdobywa-
nie stopni i sprawności pobudza do wysił-
ku, wzmacnia poczucie własnej wartości, 
wreszcie motywuje do samodoskonalenia 
się, kształci poczucie odpowiedzialności. 
Harcerskie doświadczenia często procentują 
w dorosłym życiu. Byli harcerze robią też 
karierę w polityce. Przykładem może być 

prezydent bronisław komorowski, przez 
wiele lat związany z harcerstwem. „Harcer-
stwo ludzi łączy. Harcerzem jest się nie tylko 
z powodu noszonego munduru, z powodu 
krzyża harcerskiego, ale dlatego, że widzi 
się w innych ludziach braci, ludzi bliskich, 
podobnie myślących, razem działających 
dla dobra wspólnego” – mówił w jednym z 
wywiadów prezydent.

Harcerstwo to dobra szkoła patriotyzmu i 
szkoła życia. Wiele na ten temat mówiła na 
majowym spotkaniu w Rzeszowie barbara 
wachowicz, autorka wielu cennych prac 
poświęconych dziejom harcerstwa polskiego. 
W ramach cyklu „Wierna Rzeka Harcerstwa” 
ukazały się: tom I – „Druhno Oleńko! Dru-
hu Andrzeju!” poświęcony Małkowskim, 
twórcom harcerstwa polskiego, tom II – 
„Kamyk na szańcu” o druhu Aleksandrze 
Kamińskim, tom III – „Rudy, Alek, Zośka” 
o bohaterach „Kamieni na szaniec”, tom IV 
– „To Zośki wiara” o bohaterach powstania 
warszawskiego, walczących w harcerskim 
batalionie AK „Zośka”. W przygotowaniu 
jest tom V – „Gotowi do lotu” o tych żoł-
nierzach-harcerzach batalionu „Zośka”, 
którzy przeżyli.  Spotkanie to zorganizowała 
hm. władysława domagała – komendantka 
Chorągwi Podkarpackiej ZHP im. Olgi i 
Andrzeja Małkowskich.

Żyją wśród nas

Dr andrzej jagusztyn urodził się w 1940 
r. w Tomaszowie Lubelskim. Jego ojciec 
Franciszek był prawnikiem, matka Waleria 
nauczycielką. Ojciec cenił książki wyżej niż 
inne dobra doczesne. Zgromadził ich ponad 4 
tysiące z różnych dziedzin: ekonomii, prawa, 
statystyki i literatury pięknej, tej służącej – 
jak to określał – kształceniu. Wywarł silny 
wpływ na syna, wpoił mu bowiem zamiło-
wanie do książki i nauki.

Andrzej zaczął czytać już w szkole podsta-
wowwej. Mama prowadziła bibliotekę szkolną 
w Rakszawie. Przychodził do biblioteki i 
czytał. Rodzice znaleźli się w czasie okupa-
cji w Rakszawie, bo tam znaleźli pomoc u 
rodziny. PSL desygnował ojca na starostę (w 
okresie okupacji) w Łańcucie. Po zakończe-
niu wojny przenieśli się do Rzeszowa, gdzie 
ojciec znalazł pracę w Okręgowej Spółdzielni 
Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi (do 1957 r.). 
W 1958 r. wybrano go na przewodniczącego 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. 
Był nim do 1961 r.

Andrzej maturę zdał w 1958 r. w I LO 
w Rzeszowie. Marzył o studiach z historii, 
ale chłodna kalkulacja i rozmowa z ojcem 
wpłynęły na zmianę planów. Wybrał bibliote-
koznawstwo w Uniwersytecie Warszawskim. 
I to był – ocenia dzisiaj – trafny wybór, 
dający satysfakcję. Spotkał tu wspaniałych 
ludzi, swoich profesorów, którzy pomogli mu 
ukierunkować zainteresowania i zakres badań 
naukowych. Proseminarium z nauk pomoc-
niczych z historii prowadził doc. Ksawery 
Świerkowski, który podsunął mu temat pracy 
magisterskiej, związany z Rzeszowem, a kon-
kretnie z historią drukarni i księgarni Jana 
Andrzeja Pelara, zaś na rozprawę doktorską 
historię całości drukarstwa i księgarstwa w 
Rzeszowie, od ich początków do II wojny 
światowej. Prof. Aleksander Bierkenmajer, 
historyk nauki i astronomii, były dyrektor 
biblioteki uniwersyteckiej w Poznaniu oraz 
Jagiellońskiej, wykładał naukę o książce. 
Prof. Krystyna Remerowa uczyła problemów 
czytelnictwa.

Był chłonnym i żądnym wiedzy studen-
tem. Ciągle poszerzał swoją wiedzę, nawet 
wtedy, gdy już pracował. Dlatego ukończył 
studium podyplomowe z zakresu archiwistyki 
ze specjalnością opieka i opracowanie zasobu 
staropolskiego (Uniwersytet im. M. Koperni-
ka w Toruniu, 1979 r.). Zdobył uprawnienia 
do zajmowania stanowiska bibliotekarza 
dyplomowanego (1987 r.). Tytuł doktora 
nauk humanistycznych w zakresie biblioteko-
znawstwa uzyskal w 1970 r. w Uniwersytecie 
Warszawskim.

Pracował kolejno w: Pedagogicznej Biblio-
tece Wojewódzkiej (1963-1968), Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej (1969-1976), 
Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
(1976-1983), Bibliotece Głównej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, a potem Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (1983-2005). W latach 1987-
1999 był jej dyrektorem, a także organizato-
rem i budowniczym nowego obiektu.

Jego dorobek naukowy obejmuje 625 prac 
z zakresu historii książki i bibliotek, dziejów 
kultury, prace bibliograficzne i informacyjne, 
opracowania biogramów drukarzy, księgarzy 

i wydawców polskich XIX i XX wieku. Gros 
tych prac odnosi się do spraw i ludzi zwią-
zanych z Rzeszowem i Podkarpaciem. W 
kilkutomowej księdze „Dzieje Rzeszowa” w 
tomie IV jest jego praca na temat: „Drukar-
stwo, księgarstwo i biblioteki w Rzeszowie w 
latach 1944-1989”.

Działał i był członkiem od 1958 r. Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W jego 
strukturach pełnił wiele funkcji. Od 1. 10. 
2005 r. jest na emeryturze, ale wciąż działa, 
opracowuje nowe materiały i drukuje swo-
je prace. 8 czerwca 2013 r. Krajowy Zjazd 
Delegatów SBP nadał mu godność Członka 
Honorowego SBP. Jest czlonkiem i działaczem 
Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Towa-
rzystwa Przyjaciół Rzeszowa.

Jest człowiekiem zadowolonym i spełnio-
nym. W 1968 r. ożenił się z eugenią tres-
senberg, bibliotekarką. Mają syna Bartosza, 
dzisiaj pracownika inżynieryjno-technicznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalistę ich-
tiologa (rybołóstwo i rybactwo).

Pytany o inne zainteresowania wymienia 
numizmatykę i filatelistykę jako dorywcze 
przerywniki w życiu. Natomiast zauroczyła 
go literatura pamiętnikarska. Zaczęło się 
to zauroczenie w latach 60. tamtego wieku, 
gdy zetknął się, pracując w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej, z dużym wyborem 
pamiętników. Najpierw były to dwa grube 
tomy „Polska stanisławowska w oczach 
cudzoziemców” Konrada Zawadzkiego, a 
później „Dziedzictwo literackie powstania 
styczniowego” pod redakcją Juliana Krzyża-
nowskiego.

Ostatnio zawróciły mu w głowie i zagarnę-
ły serce dwie wnuczki: Ewa (5 lat) i Paulina (3 
lata). Dla rekreacji spaceruje z psami. Wcze-
śniej ze swoją Sabą, a teraz podbiera synowi 
Łatka. A wspaniała żona trzyma dom i pilnu-
je dobrej atmosfery w całej rodzinie. Kiedyś 
jeździła z synem na ryby, teraz pomaga mu 
w wychowaniu córek. Mężowi zapewnia ciszę 
i spokój, niezbędne do pracy naukowej. No, 
czasem wyśle go na zakupy.

Józef Kanik

andrzej jaGusztyn
zamiłowanie do ksiĄżki i do nauki

Festiwale, koncerty, imprezy...

Gdy rzeszowska filharmonia 
niebawem zakończy sezon kon-
certowy, a wnętrza rzeszowskich 
klubów się przerzedzają na rzecz 
ogródków, przychodzi czas kon-
certów plenerowych i większych 
wydarzeń kulturowych.

Początek czerwca wiąże się z 

X Międzynarodowym Festiwa-
lem Piosenki „Rzeszów Carpa-
thia Festival”, czyli konkursem 
młodych talentów muzycznych 
– wokalistów i zespołów. 4 do 
7 czerwca to dni, kiedy prezen-
tują się artyści różnych kultur i 
trendów, poddają ocenie opinii 
publicznej swój autorski materiał 
i dotychczasową pracę. Takie 
spotkanie jest nie tylko szansą na 
większy występ, ale przede wszyst-
kim okazją, żeby nawiązać wiele 
nowych kontaktów i przyjaźni, o 
które coraz trudniej we współcze-
snej rzeczywistości.  

Rzeszów jako jedna ze stolic 
pogranicza łączy się po raz kolejny, 
tym razem w innym wymiarze, z 
artystami z Polski i ze świata (nie 
tylko) słowiańskiego. W dniach 
26-29 czerwca odbędzie się festi-
wal „Wschód Kultury”, organizo-
wany w trzech miastach w całej 
Polsce: w Lublinie, Białymstoku 
i oczywiście w Rzeszowie, gdzie 

jest znany pod rozszerzoną nazwą 
„Europejskiego Stadionu Kultu-
ry”. W przeciągu kilku dni życie 
kulturalne będzie skoncentrowane 
na promowaniu sztuki i artystów 
zza granicy. Zaplanowane zostały 
ciekawie się zapowiadające przed-
stawienia, warsztaty teatralne, 
wystawy m.in. fotograficzne, poka-
zy, akcje w przestrzeni miejskiej, 
spotkania z twórcami i autorami 
książek.

Połączenie sił międzynarodo-
wych nastąpi na koncercie finało-
wym 27 czerwca, gdzie zaśpiewają 
duety wokalistów polskich z cho-
ciażby: francuskimi, białoruski-
mi, ukraińskimi, armeńskimi i 
izraelskimi. Wystąpi także wiele 
zespołów i artystów z tych kra-
jów. Gwiazdą wydarzenia będzie 
brytyjski zespół o światowej sławie 
White Lies. Aktualne wydarzenia 
polityczne wpłynęły na tegorocz-
ne hasło patronujące imprezie: 
„Wschód Kultury gra dla Ukra-

iny”. Jest to pierwszy muzyczny i 
symboliczny wyraz solidarności z 
sąsiadami zza wschodniej granicy 
w trudnym dla nich okresie.

W związku z takimi inicja-
tywami nasuwa się myśl, na ile 
faktycznie państwa wspierają się 
na scenie nie tyle politycznej, co 
artystycznej, a przede wszystkim 
na zapleczu wszystkich głośnych 
wydarzeń, gdzieś w codziennej 
relacji, w której nie powinny obo-
wiązywać konwenanse i bariery. 
Prezentowanie kultury muzycznej 
sąsiadujących, ale i też dalszych 
państw jest dobrą okazją, żeby 
zetknąć się z innością w dobrym 
tego słowa znaczeniu. W erze 
„pozerstwa” ciężko wypracować 
szczere związki, a szanowanie (i 
podziwianie) odmienności spro-
wadza się tylko do manifestowania 
swojej tolerancji względem czyichś 
upodobań.

Wśród zapowiedzi kolejnych 
wydarzeń warto wspomnieć o 

planach na kolejne Rzeszowskie 
Święto Wokalne (18-19 lipca), 
które będzie poświęcone Annie 
Jantar. Koncert zorganizowany z 
inicjatywy jednego z młodszych, 
ale dojrzałych już wokalistów – 
Arka Kłusowskiego – zgromadzi 
w jednym miejscu między innymi 
artystów telewizyjnego „The Voice 
of Poland” (w tym Rzeszowianina 
Kamila Bijosia) pod sztanda-
rem Justyny Steczkowskiej. Jak 
widać także i nasze miasto uległo 
medialnym pokusom sławy, a 
młodzi zdolni nie zostają w tyle, 
przebojowo dołączają do grona, 
które prezentuje się od najlepszej 
strony.  

Wszystkie koncerty mają na 
celu łączyć artystów i odbiorców 
ponad podziałami, schematami, 
tendencjami. Ich ideą jest wolność 
i swoboda. Miejmy nadzieję, że w 
obecnej rzeczywistości nie tylko 
wydarzenia kulturowe okażą się 
wielkim sukcesem.

moim zdaniem

Stanisław Rusznica

czy harcerstwo 
jest dziś potrzebne?

zbliżenia

Anna Pieczek

Andrzej Jagusztyn z wnuczkami.

W Klubie „TURKUS”  WDK w Rzeszo-
wie 29 maja br. w ramach Wieczoru słowa 
i muzyki zebrali się miłośnicy  piosenek o 
Lwowie, Paryżu i Rzeszowie. Było to pięk-
ne spotkanie, które prowadził rzeszowski 
dziennikarz muzyczny, nasz redakcyjny 
kolega Jerzy Dynia. W pierwszej części 
zaprezentowano piosenki o Lwowie i Paryżu. 
Zaśpiewały je rzeszowskie wokalistki Maria 
Mańko, Zofia Małek i Katarzyna Liszcz. Na 
fortepianie akompaniował  Paweł Bazan. W 
drugiej części były piosenki o Rzeszowie. 
Sześć piosenek zaśpiewały Mariola Niziołek, 
Paulina Wziątka oraz Andrzej Warchoł. Były 

to piosenki wybrane z popularnej już płyty 
„Zakochani w Rzeszowie” wydanej z okazji 
660-lecia miasta Rzeszowa. Warto przypo-
mnieć, że pomysłodawcą płyty, a wcześniej 
zbioru piosenek z nutami pod tym samym 
tytułem był Jerzy Dynia. Dzięki wsparciu 
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, Urzędu 
Miasta, Rzeszowskiego Domu Kultury i 
Radia Rzeszów mamy dziś utrwalonych 
kilkanaście utworów, które cieszą się dużą 
popularnością. Czuło się, że nie tylko wyko-
nawcy,  ale i zgromadzeni w klubowej sali 
słuchacze są zakochani w Rzeszowie.

Stanisław Rusznica 

kochajmy rzeszów
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świĘto bryGady

Z końcem maja w sali konfe-
rencyjnej Podkarpackiej Komendy 
Wojewodzkiej Policji w Rzeszowie 
odbył się wojewódzki zjazd spra-
wozdawczo-wyborczy delegatów 
Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policjii. Zjazd zaszczycili 
swoją obecnością: nadinsp. zdzisław 
stopczyk – komendant wojewódzki, 
insp. witold szczekala – komendant 
miejski, ks. marek buchman – 
kapelan, podinsp. wiesław dybaś 
– naczelnik wydzialu komunikacji 
społecznej, st. asp. jozef bąk – prze-
wodniczący związku zawodowego 
policjantow, zbigniew widomski 
– dyrektor szpitala MSW. Przybyli 

także: jerzy krawczyk – wiceprezes 
zarządu głównego SEiRP, płk józef 
mroczka – prezes ZW Związku 
Żołnierzy Zawodowych i stanisław 
Gajda – wiceprzewodniczący ZW 
Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa.            

Obrady prowadzili wiceprezesi 
ZW tadeusz kagan i bolesław pez-
dan. Po sprawozdaniu z działalności 
za okres kadencji, złożonym przez 
prezesa wiktora kowala, sprawoz-
daniu przewodniczącego komisji 
rewizyjnej oraz podjęciu stosownych 
uchwał proceduralnych związanych 
z przeprowadzeniem wyborów, roz-
poczęła się się dosyć dynamiczna 

dyskusja, dotycząca głównie sfery 
organizacyjnej stowarzyszenia oraz 
socjalnej jego członków. Duże wra-
żenie zrobiła deklaracja gen. Zdzi-
sława Stopczyka, który stwierdził 
wprost, iż emeryci i renciści to także 
policjanci, ktorzy powinni pamiętać 
że nie pozostają po skończonej służ-
bie sami. Z aplauzem przyjeto także 
deklarację dyrektora Zbigniewa 
Widomskiego, ktory zadeklarował, 
iż w poważnie unowocześnianym 
szpitalu, którym kieruje, nie może w 
żadnym wypadku zabraknąć miejsca 
i dobrej opieki dla żadnego emeryta 
i rencisty policyjnego. 

Zarząd Główny SEiRP przyznał 

swoje wyróżnienia ludziom zasłu-
żonym dla organizacji. Odznaką „Za 
wybitne osiągnięcia dla stowarzysze-
nia” udekorowano edwarda witusi-
ka z Jasła. Zaś odznakę „Za zasługi 
dla stowarzyszenia” otrzymali: 
ks. marek buchman, zbigniew 
widomski – dyrektor szpitala MSW, 
marian borcz z Jarosławia, marek 
kisz i zbigniew milo z Lubaczo-
wa, adam pobidyński i stanisław 
barański z Brzozowa, henryk 
śliwiński i wojciech szczepanik z 
Przemyśla. Ponadto wreczono dyplo-
my honorowe Zarządu Głównego i 
Zarządu Wojewódzkiego.

Wybrano nowe władze woje-

wódzkie Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Do pre-
zydium ZW weszli: wiktor kowal 
– prezes, ryszard tyczyński i tade-
usz kagan – wiceprezesi, stefania 
rosińska – sekretarz, irena kozak 
– skarbnik i członkowie – mieczy-
sław czerwonka, mieczysław sabat 
oraz mirosław pawełko. Komisji 
Rewizyjnej przewodniczy ryszard 
pietruszka.

Nadinsp. Zdzisław Stopczyk 
wystosował do Wiktora Kowala cie-
płe przesłanie z gratulacjami i życze-
niami z okazji ponownego wyboru.   

Roman Małek

zjazd wojewódzki seirp

Już po raz 21. była okazja do 
bliższego poznania związanej moc-
no z województwem podkarpackim 
i samym Rzeszowem 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich. Jej żoł-
nierzy, oficerów i dowódców oraz 
sprzętu i uzbrojenia, którym posłu-
gują się podczas swojej służby. Taką 
okazją było właśnie w maju organi-
zowane doroczne święto brygady. 

Program uroczystości zainau-
gurowała msza w kościele garni-
zonowym, odprawiona w intencji 
21. Brygady. Po mszy odbył się 
apel pamięci pod wmurowaną w 
ścianę kościoła tablicą upamiętnia-
jącą historyczną już Samodzielną 

Brygadę Strzelców Podhalańskich, 
walczącą dzielnie na frontach II 
wojny światowej.

Zasadniczą część świątecznych 
obchodów stanowił uroczysty apel 
przedstawicieli wszystkich poddo-
działów breygady, zebranych na sta-
dionie „Podhalańczyka” w Rzeszo-
wie. Na trybunie honorowej, obok 
gospodarza, dowódcy brygady, płk. 
dypl. wojciecha kucharskiego, 
pojawił się gen. broni pil. lech 
majewski – dowódca generalny 
rodzajów sił zbrojnych. Przybyli 
także poprzedni dowódcy brygady: 
gen. dyw. Fryderyk czekaj, gen. 
bryg. tomasz bąk, gen. bryg. sta- nisław olszański i płk zdzisław 

skikiewicz. Licznie reprezentowane 
były lokalne władze z wojewodą 
małgorzatą chomycz-śmigiel-
ską i marszałkiem władysławem 
ortylem na czele. Nie zabrakło 
biskupa pomocniczego edwarda 
białogłowskiego i wszystkich sze-
fów służb mundurowych.

Bardzo wysoko walory bojowe 
brygady, sprawdzone w licznych 
misjach zagranicznych i ćwicze-
niach, ocenił dowódca generalny, 
gen. broni pil. Lech Majewski. Nie 
szczędzili żołnierzom uznania za 
ofiarność i gotowość służenia lud-
ności cywilnej w każdej sytuacji 
zarówno wojewoda jak i marszałek 

województwa.
Liczni oficerowie, podoficerowie 

i żołnierze zostali uhonorowani 
odznaczeniami i wyróżnieniami. 
Od przyznawanych przez prezy-
denta RP Gwiazdy Iraku i Gwiazdy 
Afganistanu, poprzez wyróżnie-
nia dowódcy wojsk lądowych po 
wyróżnienia dowódcy brygady. Ten 
ostatni nadał tytuł „Honorowego 
Podhalańczyka”: gen. broni  pil. 
lechowi majewskiemu, nadinsp. 
zdzisławowi stopczykowi, nad-
bryg. bogdanowi kulidze, bp. 
edwardowi białogłowskiemu , 
janowi urbanowi i jerzemu kudle. 
Stowarzyszenie Honorowych Pod-
halańczyków przyznało wyróżniają-

cym się podhalańczykom doroczne 
nagrody rzeczowe.

Po widowiskowym występie 
dziwczęcej orkiestry dętej WDK 
z towarzyszącym jej zespołem 
mażoretek, całość zakończyła defi-
lada pododdziałów brygady. Na 
mnie największe wrażenie zrobiło 
odśpiewanie – i to jak – hymnu 
państwowego oraz hymnu bry-
gady przez niemal tysiąc żołnie-
rzy zebranych w szyku na płycie 
boiska. Wrażenie niepowtarzalne. 
Ciarki po plecach przechodziły, 
taka w tym była siła.

Roman Małek
Fot. Paweł Kazanecki 

Od zakończenia II wojny świa-
towej, od czasu kiedy zapadły w 
Jałcie wyroki nadające środkowej i 
wschodniej Europie nowy kształt, 
słyszy się od czasu do czasu wyma-
wiane słowa Lwów, Lwów, miasto 
moich snów! Jego mieszkańcy po 
wypędzeniu ze swoich domów 
po II wojnie osiedlili się w Byto-
miu, Opolu, Wrocławiu i innych 
pomniejszych miejscowościach. 
Potrafili się zorganizować, nie 
pozwalają zapomnieć o mieście, 
do którego niezmiennie tęsknią. 
A przecież na Pokuciu są jeszcze 
dwa inne miasta, które kiedyś 
były wojewódzkimi - Tarnopol i 
Stanisławów.

Dla Boga, panie Wołodyjowski! 
Larum grają! Wojna! Nieprzy-
jaciel w granicach! A ty się nie 
zrywasz? Szabli nie chwytasz? Na 
koń nie siadasz? Co się stało z tobą 
żołnierzu? Tak wołał z ambony 

kolegiaty stanisławowskiej ksiądz 
Kamiński podczas pogrzebu Hek-
tora kamienieckiego, pierwszego 
żołnierza Rzeczpospolitej, Michała 
Wołodyjowskiego.

Stanisławów założył na bezkre-
snych ziemiach Pokucia 7 maja 
1662 roku Andrzej Potocki, nada-
jąc mu nazwę na cześć Stanisława 
Rewery. Lokację zatwierdził polski 
król Jan Kazimierz 14 lipca 1669 
roku. Najważniejsze na Pokuciu 
miasto, mające herb Potockich 
Pilawa, od początku było twierdzą 
broniącą Rzeczpospolitą przed 
najazdami Tatarów.

Na przestrzeni wieków miasto 
rozwijało się dynamicznie. Roz-
winął się przemysł lekki, drzewny, 
metalurgiczny, handel. Powstał 
okazały ratusz, kilka pięknych 
obiektów architektonicznych, w 
tym bank i poczta. W 1782 roku 
powstał tu najstarszy na kresach 

wschodnich cmentarz polski. Mieli 
swoje świątynie katolicy, Ormia-
nie, Żydzi, a także wyznawcy pra-
wosławia. W 1880 roku mieszkało 
w Stanisławowie 18 626 Polaków, 
6 988 Żydów i Niemców, 1643 
Rusinów. W późniejszych wie-
kach działał Teatr im. Stanisława 
Moniuszki, polski Teatr Pokucko-
-Podolski, TSL, a ponadto Strzelec 
i Przysposobienie Wojskowe. Był 
znany sportowy klub Rewera.  

Po I rozbiorze Polski Stani-
sławów znalazł się pod zaborem 
austriackim. Trwało to do zakoń-
czenia I wojny światowej, kiedy 
to miasto, w wyniku manewrów 
politycznych znalazło się od maja 
1919 roku, początkowo tymczaso-
wo pod polską administracją, a od 
1923 na suwerennym terytorium 
Polski, tym razem już jako miasto 
wojewódzkie. 

Nastąpił kolejny okres roz-

kwitu miasta. Trwało to do 14 
września 1939 roku, kiedy na te 
tereny wkroczyły wojska sowiec-
kie. Rozpoczął się wielki dramat. 
Mieszkańcom narzucono obywa-
telstwo ZSRR. Nastąpiły zsyłki 
na Sybir. Polska nauka i kultura 
były metodycznie niszczone. Na 
przestrzeni tylko jednego roku 
zamordowanych zostało ok. 2 500 
osób. Po ataku wojsk niemieckich 
Stanisławów stał się powiatem w 
Dystrykcie Generalnej Guberni. 
Powstało getto. Uaktywniły się 
nacjonalistyczne bojówki, które 
włączyły się do akcji aresztowań 
i rozstrzeliwań Polaków. Niemym 
świadkiem tamtych akcji był Czar-
ny Las.

Kolejny rozdział dramatu mia-
sta rozpoczął się 27 lipca 1944 
roku, po wkroczeniu wojsk sowiec-
kich. W wyniku postanowień 
konferencji jałtańskiej, w lutym 

1945 roku Stanisławów został 
włączony do ZSRR jako część 
Ukraińskiej Republiki, a Polacy, 
którzy dotrwali do tego czasu, 
zostali wyrzuceni na nieznane im 
do tej pory tereny Polski, szczątki 
twórców wielkości miasta wyrzu-
cono z rodowych krypt, wnętrza 
świątyń porąbano, cmentarz przy 
ul. Sapieżyńskiej został zrównany 
z ziemią i zamieniony na park 
wypoczynku. Miasto otrzymało 
nazwę Iwano-Frankowsk. 

W styczniu 2009 roku odsłonięty 
został w mieście  pomnik Stepana 
Bandery, a w maju 2010 Rada Miasta 
nadała mu honorowe obywatelstwo, 
podobnie jak Romanowi Szuche-
wyczowi - współorganizatorowi 
ukraińskich batalionów w służbie 
niemieckiej Nachtigal i Roland oraz 
dowódcy UPA. Historia nie kłamie, 
bywa, niestety, często przemilczana...

D.JEŻ

zapomniany stanisławów

Nowo mianowani honorowi podhalańczycy. Od lewej: Jerzy Kudła, Jan Urban, bp Edward Białogłowski, 
nadbr. Bogdan Kuliga, nadinsp. Zdzisław Stopczyk, gen. broni pil. Lech Majewski. Dalej dowódca 21. bry-
gady, płk dypl. Wojciech Kucharski i gen dyw. Fryderyk Czekaj.

Defilada pododdziałów brygady.

Od lewej: Bolesław Pezdan, Tadeusz Kagan, nadinsp. Zdzisław Stopczyk, Wiktor Kowal, Jerzy Krawczyk, Zbigniew Widomski, ks. Marek Buchman. Fot. J. Zaforemski.
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rzeszowski kalejdoskop kulturalnyPrzystojny, 
elegancki, szpa-
kowaty, szar-
mancki, a przy 
tym w rewela-
cyjnej formie, 
mimo przekro-
czenia 60 lat 
życia ar tysta, 
j e den z  naj-
wybitniejszych 
tenorów świata, 
Jose Carreras, 
zainaugurował 
53 .  Mu z yc z -
ny Festiwal w 

Łańcucie. Pani dyrektor festiwalu, prof. Marta 
Wierzbieniec, znów zaryzykowała zarządzając, 
że ten koncert odbędzie się w plenerze przed 
Zamkiem. I znów wygrała. Cudowna sceneria, 
światła, wspaniała muzyka i do tego zaproszona 
do udziału w koncercie atrakcyjna brunetka, 
sopranistka, urodzona na Ukrainie absolwentka 
Konserwatorium we Lwowie, od 14 lat na scenach 
operowych, Natalia Kowalowa. Ten wybór był traf-
ny, co potwierdziły arie wykonywane w duecie. Tu 
nie było rywalizacji, kto lepszy, było za to piękne 
współbrzmienie i wzajemne uzupełnianie się. A w 
programie arie, które wyszły spod ręki takich tyta-
nów europejskiej kompozycji, jak: Verdi, Donizetti, 
Tosti, Delibes, Bizet i wielu innych. Za pulpitem 
dyrygenckim – umownie – mistrz batuty David 
Jimenez, siostrzeniec Jose Carrerasa. Umownie, bo 
ten świetny mistrz batuty utwory miał w głowie, a 
nie na papierze nutowym i świetnie, z ekspresją, ale 
też w sposób wyważony prowadził rzeszowskich 
filharmoników. 

Realizacji koncertu towarzyszył jeszcze jeden 
problem – nagłośnienie wykonawców. Trudno 
sobie wyobrazić taki koncert, przy tej ilości 
wykonawców, bez wsparcia techniki nagłośnie-
niowej. Opanować i właściwie wykorzystać ponad 
80 mikrofonów (!) oraz kabli doprowadzających 
sygnał do konsolet to ekwilibrystyka. W tym roku, 
przy fachowości obsługi, brzmienie całości nie 
budziło zastrzeżeń.

Sukces logistyczny koncertu inauguracyjnego, w 
drugim dniu zamienił się w dramat. Też koncert 
plenerowy, ale tym razem poprzedzony ulewą, 
błyskawicami, zanurzonymi w wodzie dziesiątkami 
kabli. Ogromne niebezpieczeństwo! Ale koncert 
musiał się odbyć. Żeby zatrzymać publiczność, 
organizatorzy wykonali rewelacyjne przedsięwzię-
cie, bowiem licząca ponad 3 tysiące publiczność 
została zaopatrzona przy wejściu na plenerową 
widownię w jednakowe białe, przeciwdeszczowe 
peleryny, ze spiczastymi kapuzami. Wyglądało to 
tak, jakby do Łańcuta licznie zjechała amerykańska 
grupa Ku Klux Klanu, bo tak to wyglądało! 

Natomiast na estradzie ogień łączył się z wodą. 
Architekt z wykształcenia, zakopiańczyk Sebastian 
Karpiel Bułecka i jego grupa Zakopower z etnicz-
nymi motywami muzyki spod samiuśkich Tater, a 
z drugiej strony muzyka wyrafinowana, intelektu-
alna, pełna kontrastów, dowcipu rodem z Krakowa 
i Grzegorz Turnau z Młodą Polską Filharmonią. 
Ich „zmiksowana”,  rewelacyjnie zaaranżowana 
i wykonana muzyka dała niewiarygodny efekt. 
Warto było zostać do końca koncertu. 

Osiem koncertów, każdy inny. Każdego wieczo-
ru inne style muzyczne, renomowani wykonawcy 
z różnych pokoleń. Na taśmie wspomnień strzępy 
jakichś epizodów, czy motywów muzycznych, 
twarzy. No bo gdzie można było wcześniej usłyszeć 
Cztery Pory Roku niezrównanego Vivaldiego z 
udziałem akordeonisty i dającego niesamowitego 
„czadu” szalonego dyrygenta-skrzypka w jednej 
osobie, Michaela Maciaszczyka? Jak przetrwać 
cały wieczór muzyki współczesnej, ile trzeba 
mieć na to wiedzy? Jak można przeżywać teksty 
żydowskich pieśni religijnych w interpretacji 
niezrównanego kantora Josepha Malowanego, z 
dokomponowaną muzyką pełną nostalgii i drama-
tyzmu narodu wiecznych tułaczy? Gdzie bardziej 
trafia do wyobraźni słuchacza Daniel Olbrychski? 
Na ekranie, czy na scenie sali balowej łańcuckiego 
zamku? A Krzysztof Jakowicz? Dla Niego same-
go można iść nawet na piechotę z Rzeszowa do 
Łańcuta, żeby posłuchać jego skrzypiec. A chyba 
najmłodsza wykonawczyni tegorocznej edycji 
festiwalu, żywiołowa dwudziestodwuletnia włoska 
pianistka Leonora Armellini? I wreszcie, na finał 
Stanisław Sojka.

Można się zastanawiać, analizować, jak osiągnąć 
efekt, skupić na sobie uwagę przez 90 minut, pre-
zentując większość utworów w spokojnym tempie 
przypominającym puls bicia serca, z prostą, bo 
często opierającą się tylko na triadzie budowie har-
monicznej. Czy to sprawia muzyka, czy poetyckie 
teksty, czy bezpośrednie, bez emfazy wykonawstwo 
piosenek? 

Pozostańmy z tymi wspomnieniami i pytania-
mi, na które czasem trudno znaleźć jednoznaczną 
odpowiedź. No i dziękujmy za ten Festiwal komu 
trzeba.

urodziny maskarady

Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada w tym roku 
odbył się po raz piąty. Przegląd najlepszych spektakli ostatnich 
sezonów wychodził poza tereny Polski. Zaprezentowały się m.in. 
teatry z Białorusi, Bułgarii i Ukrainy. Rzeszów utrzymał swoje 
miejsce pośród innych lalkarskich stolic Europy! Szczególnie, gdy 
było w czym wybierać.

W kategorii najlepszy spektakl dla dorosłych nagrodzony został 
Olsztyński Teatr Lalek za sztukę „Historia całkiem zwyczajna”, 
natomiast w kategorii dla dzieci nagrodą uhonorowano Wrocław-
ski Teatr Lalek za przedstawienie „Wąż”. Nagrodę za najlepszą 
rolę kobiecą otrzymała anna kukułowicz za rolę Świnin w 
spektaklu „Historia całkiem zwyczajna”, natomiast za najlepszą 
rolę męską otrzymał ryszard sypniewski za rolę Karczmarza w 
spektaklu „Złoty klucz” Teatru Banialuka z Bielska-Białej. Nagro-
dę dla najlepszego animatora otrzymał zespół Teatru Banialuka 
z Bielska-Białej.

Podczas Maskarady przygotowano sztuki na płycie rzeszow-
skiego rynku, lub w budynku teatru. Były przedstawienia bile-
towane i darmowe, dla dorosłych i dla dzieci. Każdy znalazł coś 
dla siebie. Propozycja dla najmłodszych przygotowana przez Teatr 
Poddańczy w Białymstoku  „Na wyspach. Małe teatrowanie przy 
tacie i mamie” zasłużyła na pochwałę jury. Były to warsztaty dla 
dzieci od 2-4 lat i ich opiekunów biorących aktywny udział w 
zabawie. Miały na celu oswojenie dziecka z teatrem, pokazanie, 
że można być częścią widowiska i świetnie się bawić. Na szcze-
gólną uwagę zasłużył też spektakl Teatru Maska w Rzeszowie 
„Najmniejszy samolot na świecie”, organizatora festiwalu, który 
nie brał udziału w konkursie.

rzeszów miastem poezji
„Miasto Poezji” to festiwal orga-

nizowany od 2008 roku przez Bramę 
Grodzką „Teatr NN” z Lublina. Tym 
razem do współpracy zaproszono 
Rzeszów, w którym święto poezji 
trwało od 20 do 23 maja. Stałą ideą 
festiwalu są spotkania odbywające się 
w prywatnych mieszkaniach, gdzie 
zapraszani są znajomi i entuzjaści 
poezji. Podczas takich spotkań ze 
słowem poetyckim czytane są wier-
sze, prowadzone dyskusje, ale w 
dużej mierze każde spotkanie zależy 

od pomysłowości i spontaniczności zainteresowanych.
Rzeszowski Inkubator Kultury wraz z Wojewódzką i Miejską 

Biblioteką Publiczną przygotowali mieszkanie poezji ukraińskiej 
w RIK, pokój poezji „Dolce vita” z udziałem jarosława miko-
łajewskiego, który był gwiazdą rzeszowskiego „Miasta Poezji”. 
A ponadto poezję z: Węgier, Francji i Hiszpanii zaprezentowali 
Wolontariusze Europejscy Stowarzyszenia Ekoskop. Oddział Dla 
Dzieci i Młodzieży WiMBP zorganizował czytanie dzieciom lite-
ratury przez aktorów dagnę ciporę i mateusza mikosia. Dodat-
kowo odbyły się warsztaty recytatorskie i łamigłówki słowne, 
czyli „Mieszkanie dla słowa” w RIK, prowadzone przez tomasza 
Gnapa, podczas których można było zapoznać się z technikami i 
ćwiczeniami ułatwiającymi atrakcyjne czytanie lub deklamowanie, 
nie tylko poezji.

 
noc muzeów w rzeszowie

Muzea i inne instytucje kultury przygotowały w tę wyjątkową 
noc najcenniejsze eksponaty oraz atrakcje, starając się przy tym 
nie zanudzić tłumy zwiedzających „skanerów”. Bo właśnie tak 
trzeba nazwać tych, którzy licznie przemieszczają się od ekspo-
zycji do ekspozycji, nie wiedząc nawet na co patrzą, a podpis też 
niewiele mówi, może nawet nie ma czasu go przeczytać. Tłum 
czeka w kolejce.

W Muzeum Okręgowym zaprezentowane zostało nowo zaku-
pione dzieło Józefa Mehoffera oraz ekspozycja „Odkopana prze-
szłość - pradzieje Polski południowo-wschodniej”. Co ciekawe, 
zabytki pochodzą z wykopalisk prowadzonych przy budowach 
autostrady. Muzeum Mleczarstwa w Zespole Szkół Spożywczych 
zorganizowało lekcję: Co można zrobić z mleka i jak to zrobić 

metodą tradycyjną? A po pokazie degustacja wyrobów. Instytut 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie przygotował pokaz grupy „San” 
specjalizującej się w rekonstrukcjach historycznych. Natomiast w 
Archiwum Państwowym można było nauczyć się kaligrafować 
gęsim piórem oraz obejrzeć, jak wyglądała szkoła z początku 
wieku. Dla najmłodszych atrakcje przygotowała Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka Publiczna w postaci warsztatów plastycznych, 
książkowych kalamburów, gier przygodowych, zagadek i konkur-
sów z serii „Z Sherlockiem Holmesem w krainie zabawy”.

maluchem przez rosjĘ

Rosja wydaje się krainą pełną tajemnic, światem niezwykle 
odrębnym ze swoimi cerkwiami, bajkowymi kopułami Moskwy 
i zróżnicowaniem szczególnie widocznym pod względem finan-
sowym. Co pociąga w mocarstwie, które powoli zmienia się w 
temat tabu? Kino i literatura, które wydają się być niekiedy lepsze 
niż rodzime, ale przede wszystkim rozległość terenów. Przestrzeń, 
którą chłonie andrzej maziakowski od ponad 10 lat.

Tym razem wybrał małego fiata i zaprosił do wyprawy kom-
pana. Razem postanowili w nienudny sposób zwiedzić tę część 
świata. Odwiedzali miejsca niekomercyjne, często odrażające, 
opuszczone, brali udział w okolicznych wydarzeniach, w tym 
także w pijackiej imprezie z udziałem motocyklistów. Na tym 
spotkaniu podróżniczym można było posłuchać opowieści o 
opuszczonym dziecięcym ośrodku kolonijnym na Syberii, statku 
do przewozu zeków za kręgiem polarnym, fabrykę motocykli na 
Uralu. A także o tym, jak przy pomocy więźniów z chakaskiej 
kolonii karnej podróżnicy wymienili sprzęgło w samochodzie. 
Pojechali na Jamal, za krąg polarny, do Hakasii, Republiki Tuwa, 
pod mongolską granicą, a także do Czarnobyla i nad Prypeć. 
Podróż trwała prawie cztery miesiące i zamknęła się w dystansie... 
22 500 kilometrów.

Sabina Lewicka

z mojej loży

Jerzy Dynia

łańcut 
po raz 53.

Kolejna prezentacja malarstwa w ramach „Firmowych spotkań 
ze sztuką”, organizowanych przez Podkarpacką Zachętę Sztuk 
Pięknych, została przygotowana w galerii rzeszowskiej Polfy 
ICN, pod ogólnym zawołaniem Sztuka Mlodych. Tym razem 
swoje dzieła wystawili uczestnicy plenerowego spotkania w biesz-
czadzkim Orelcu w ubiegłym roku. Grupa zdolnych i ambitnych 
twórców: sylwester stabryła z Radomia, kamila bednarska, 
magdalena uchman, renata szyszlak, piotr woroniec i marek 
haba z Rzeszowa, już znana z wielu interesująych dokonań pla-
stycznych, ukazała różne koncepcje widzenia rzeczywistości i jej 
interpretacji. Nawet jeśli pojawia się u nich realistyczny motyw, 

jest on pokazany w jakiejś odrealnionej formie, przez co zmusza 
do swoistej refleksji. Pojawia się sporo eksperymentów figural-
nych i kolorystycznych. W sumie jest to interesująca kompilacja 
wielorakiego widzenia świata. 

Artystów oraz uczestników wernisażu powitał gospodarz gale-
rii, tadeusz pietrasz, prezes ICN Polfy. Twórców i sam zamysł tej 
ekspozycji ujawnił Jacek Nowak, prezes zachęty, zaś artystyczne 
zawiłości warsztatu twórców przedstawiła prof. magdalena rabi-
zo-birek z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Roman Małek  

sztuka młodych w polFie
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 Dostarczamy ciepło do prawie 70% budynków w Rzeszowie, 

 Projektujemy,  wykonujemy i modernizujemy: 

 przyłącza i węzły cieplne, 

 instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.u., 

 sieci ciepłownicze, 

 ekspertyzy i orzeczenia techniczne, 

 CAŁODOBOWE POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE  -  993 

 Zajmujemy się konserwacją instalacji wewnętrznych c.o. oraz węzłów cieplnych, 

 Wynajmujemy transport i maszyny budowlane. 
 

45 lat tradycji zobowiązuje… 

 
 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej -  Rzeszów 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Staszica 24, 35-051Rzeszów 
tel. (017) 854 52 22, fax. (017) 854 17 07 

www.mpec.rzeszow.pl 

 
 

„Ten, który zmienia polski przemysł” 

Spektakl „Najmniejszy samo-
lot na świecie”, którego premiera 
otworzyła Festiwal Teatrów Oży-
wionej Formy Maskarada, propo-
nuje inną perspektywę, podważa 
słuszność złośliwej krytyki i budu-
je wiarę we własne siły.

Przedstawienie opowiada o 
wyjątkowo małym samolocie, któ-
ry pozwolił wmówić sobie, że jest 
nieważny. Duże samoloty odrzuca-
ły go, nie chciały bawić się z nim i 
pracować, bo jest zwyczajnie inny. 
Kiedy spotkał ogromnego psa, 
który bardzo cierpiał przez swoje 
pokaźne rozmiary okazał się być 
jedynym, który może mu pomóc.

Bycie małym samolocikiem, 
innym niż wszystkie, to też moż-
liwość przeżycia wielu interesu-
jących, czasem niebezpiecznych 
przygód, gdy tymczasem inne, 
duże samoloty muszą rozno-
sić nudne paczki. Gdyby nie to 
szczęście, samolocik nie poznałby 
ogromnego psa. Albo wielkiej 
neonowej żaby, przyciągającej hip-
notycznie spojrzenia widzów. Nie 
namówiłby zepsutej starej latarni, 
by postanowiła zaświecić, bo nie 
zyskałby pewności siebie.

Wizualna strona „Najmniejsze-
go samolotu na świecie” jest próbą 
odtworzenia wyobraźni dziecięcej 
podczas zabawy w swoim pokoju. 
Tak na przykład model samolotu 
zawieszony na sznurku pod sufi-
tem latał wprawiony w ruch przez 
aktora, którego ubiór (spodenki na 
szelkach, czapeczka z daszkiem do 
tyłu) sugerował małego rozrabiakę 
w wieku około 5 lat. Natomiast 
żywe grafiki w tle sceny dopełniały 
szybowanie, jednocześnie wprowa-
dzając widza w świat wytworzony 

przez chłopca, który wyobrażał 
sobie, że jest najmniejszym na 
świecie samolotem. Animacje 
deszczu i szybowania podniebnej 
maszyny, wykonane ascetyczną 
kreską, nawiązują do dziecięcego 
sposobu rysowania, a poprzez to 
nadają autentyczności opowiadanej 
historii.

Podobna zasada dziecięcej 
wyobraźni widoczna jest w innych 
postaciach, na przykład w wielkim 
psie, który w zasadzie zajmuje pół 
sceny. Przy tak ogromnych rozmia-
rach aktor grający dziecko rzeczy-
wiście wydaje się być mały. Ton 
i sposób wypowiadania się oraz 
powolne mruganie oczyma zdradza 
melancholijny nastrój zafrasowania 
ogromnego psa swoim problemem. 
Zwierzę jest już w słusznym wieku, 
a przez to dostojne i może trochę 
ociężałe w ruchach. Ta jego nie-
poradność jednak zachwyca i bawi 
młodą widownię, podobnie jak 
zaskakujące realistyczne reakcje 
czworonoga. 

Na tym wzruszającym spekta-
klu również dorośli nie będą się 
nudzić. Bohaterowie inscenizacji 
dla dzieci zmagają się z problema-
mi, które przecież nie kończą się z 
chwilą wejścia w dorosłość. Warto 
więc przemyśleć swoje kompleksy 
na nowo i zapytać samego siebie, 
czy na pewno nie stanowią one 
zalet, których inni mogą nam 
zazdrościć? A jeśli my sami chce-
my uraczyć kogoś przykrą uwagą, 
to zastanówmy się, czy chęć ta, nie 
wynika zwyczajnie z zazdrości?

Sabina Lewicka
Teatr Maska w Rzeszowie

„Najmniejszy samolot 
na świecie”.

w dziĘciĘcym 
pokoju

W prowadzonych ostatnio roz-
mowach wielokrotnie spotkałem się 
z pytaniem, co zrobić, by przez kul-
turę wypromować Rzeszów w kraju 
i za granicą? Sugerowano wręcz, że 
wystarczyłoby skupić się na jakiejś 
wybranej, jednej formie, np. już 
organizowanym festiwalu, wesprzeć 
go i szybko byłby tego efekt. Nieste-
ty, tak to nie działa. W kulturze jak 
w sporcie. Najpierw musi być ruch 
masowy, wyławianie i szlifowanie 
talentów, a później dopiero wyczyn 
– błysk fleszy i światła rampy. Siła 
imprez zależy natomiast od pomy-
słu, konsekwencji oraz możliwości, 
tak organizacyjnych, jak i finanso-
wych. Rzeszów, mając w tym zakre-
sie ograniczone możliwości, długo 
jeszcze nie będzie konkurencyjny w 
stosunku do dużych miast. 

Dlatego też z uznaniem patrzę na 
podejmowane ostatnio przez Urząd 
Miasta poczynania w dziedzinie 
kultury, zmierzające do wzajemnej 
wymiany informacji, tak o poczy-
naniach urzędu, jak i potrzebach 
mieszkańców. Myślę tu o prowadzo-
nych już od dłuższego czasu pracach 
nad strategią rozwoju kultury oraz 
związanym z nimi portalem www.

kultura.rzeszow.pl, powstałym w 
celu promowania inicjatyw kultu-
ralnych, organizowanych na terenie 
Rzeszowa, a także uruchomionym 
w styczniu br. serwisem dobrepo-
mysły.erzeszow.pl,  adresowanym do 
mieszkańców, którzy pragną uczest-
niczyć w życiu miasta oraz mieć 
realny wpływ na kształtowanie jego 
wizerunku i kierunków rozwoju.

Na nim właśnie pojawiło się 
ostatnio pytanie o to, jak wzboga-
cić w nowym sezonie ofertę Rze-
szowskiego Domu Kultury. Brawo, 
tak właśnie winien być budowa-
ny program nowoczesnego domu 
kultury – w ścisłym kontakcie ze 
środowiskiem, w którym działa i 
jego potrzebami. Oczywiście, nie 
po to by ulegać bezkrytycznie -  nie 
zawsze wysokich lotów – gustom, 
ale by, odpowiadając na społeczne 
zainteresowania, proponować war-
tościowe formy pracy. Dotąd najczę-
ściej bowiem mamy do czynienia z 
ofertą kulturalną przypominającą 
gotowe menu. W poniedziałki brydż, 
we wtorki taniec, w środy plastyka… 
Można więc przyjść i wykupić lub 
dostać gotową usługę. Nie można 
dostać „pustej przestrzeni” do dzia-

łania, nie ma zgody na spontanicz-
ność i nowatorstwo. Stąd zapewne 
bierze się niechęć większości insty-
tucji kultury  do pracy metodą 
projektu,  brak też przekonania do 
interdyscyplinarnych i międzypo-
koleniowych przedsięwzięć. Za tym 
często też idzie niedopuszczanie 
do przestrzeni np. domów kultury, 
ośrodków i klubów kultury, orga-
nizacji i grup nieformalnych, które 
mogłyby zaproponować swoje wła-
sne działania. Tymczasem instytucje 
te są przecież dla ludzi, a nie ludzie 
dla nich. Winne być podporząd-
kowane ich potrzebom, pomysłom, 
godzinom pracy i odpoczynku. 

Takie budowanie programu wią-
że się z misją instytucji, o której 
tak często mówię i piszę, a której 
wypracowanie nie jest sprawą łatwą. 
W misji instytucji kultury  powinna 
także zawierać się odpowiedź na 
pytanie, kto ma być odbiorcą ich 
działań? Czy mają to być placówki 
dla wybranych, czy dla wykluczo-
nych? Czy mają upowszechniać 
kulturę, czy ją animować? Jakie 
elementy działalności adresować do 
mieszkańców, jakie do odwiedza-
jących nasze miasto gości, a jakie 

traktować jako narzędzie promo-
cji miasta. Brak określenia takiej 
misji w zakresie kultury stwarza 
dylematy, na które od lat usiłuje się 
bez skutku odpowiedzieć, szukając 
prostych – właśnie – recept. Wierzę, 
że przynajmniej na część tych pytań 
odpowie przygotowywana Strategia 
Rozwoju Kultury.

Na szczęście coraz powszech-
niejszą jest świadomość, że nie da 
się rozwijać kultury jedynie tylko 
na bazie jednorazowych eventów. 
Nie sztuka dziś bowiem, mając 
duże, zewnętrzne dofinansowanie 
sprowadzić tu choćby największe 
gwiazdy – solistów i zespoły, a także 
zorganizować wielkie wydarzenie, 
np. Europejski Stadion Kultury. Są 
one wielką atrakcją dla mieszkańców 
miasta i ważnym elementem doraź-
nej jego promocji. Ich organizacja 
zależna jest jednak nie tylko od 
miasta. Duże imprezy kulturalne 
i artystyczne wtedy będą miały 
szczególną wartość i trwale promo-
wać Rzeszów, gdy będą wyrastać na 
podłożu lokalnych działań i to nie 
w jednej, a w różnych dyscyplinach 
kultury i sztuki.

Szkoda, że brakło konsekwencji 

w organizacji głośnych kiedyś w 
Rzeszowie,  znanych już w kraju i 
za granicą imprez, jak „Kino Mło-
dych” – Przegląd Filmów Krótko-
metrażowych i Etiud Studenckich, 
jak Ogólnopolskie Spotkania Estra-
dowe „Oset” czy Spotkania Teatrów 
Polskich z Zagranicy. Nie ma też 
znaczących w kraju imprez pla-
stycznych. Na szczęście obok takich 
jak festiwale polonijne pojawiają się 
nowe formy, w których tkwi duży 
potencjał i które, pod warunkiem 
systematycznego ich wspierania i 
rozwijania, mogą nabierać znacze-
nia. Myślę tu o Festiwalu Teatrów 
Ożywionej Formy MASKARADA 
oraz Międzynarodowym Festiwa-
lu Piosenki CARPATIA. Ciągle 
niewykorzystany potencjał tkwi w 
miastach partnerskich Rzeszowa. 
Ścisła współpraca i systematyczna 
wymiana kulturalna z nimi oraz 
jedna przynajmniej, organizowana 
cyklicznie impreza np. festiwal 
młodych laureatów krajowych kon-
kursów muzycznych, mogłaby wpro-
wadzić Rzeszów w międzynarodowy 
obieg kultury i trwale promować 
nasze miasto za granicą .

Lesław Wais

nie ma prostych recept

Resoviana to są akta, rękopisy, 
książki, kalendarze i inne druki o 
Rzeszowie. Towarzystwo Przyjaciół 
Rzeszowa, które z niezwykła atencją 
traktuje wszystko co dotyczy naszego 
miasta – jego historii i teraźniejszości 
– mianem Resovianów określiło swój 
cykl wydawniczy, zapoczątkowany 
w 1989 roku publikacją zeszytów 
tematycznych. Stało się tak, gdy prze-
wodnictwo Towarzystwa powierzono 
Zdzisławowi Darażowi, znanemu 
w regionie i mieście społecznikowi, 
ówczesnemu dyrektorowi Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 
Były różne pomysły, by dokumento-
wać tradycje Rzeszowa i inicjatywy 
stowarzyszenia. Początkowo miał to 
być rocznik, ale przeważyła koncep-
cja, że jednak lepiej wydawać niepe-
riodycznie owe zeszyty tematyczne, 
właśnie w serii Resoviana.

Jeden z pierwszych zeszytów (24 
strony, formatu A5 przygotował zespół 
redakcyjny, gdzie oprócz prezesa TPRz 
Zdzisława Daraża byli Zygmunt Klat-
ka, Anna Niewolak-Krzywda, Witold 
Szymczyk i Julian Trojanowski, a 
okładkę zaprojektował Jerzy Sien-
kiewicz. Autorem tej pozycji pt. „Jak 
Rzeszów został stolicą województwa” 
był Juliusz Pertrus. Znamienne to i 
nieprzypadkowe było podjęcie tego 
tematu przez Towarzystwo Przyjaciół 
Rzeszowa na starcie owej serii wydaw-
niczej. I teraz, gdy zbliżamy się do 
70 rocznicy podjęcia przez PKWN 
18 sierpnia 1944 roku tej niezwykle 

ważącej na dalszym rozwoju Rzeszo-
wa decyzji, owa pozycja wydawnicza 
nabiera szczególnego znaczenia. Ba, 
warto by było, aby obecni włodarze 
województwa sięgnęli do tej lektury i 
uświadomili sobie, że jest to w nie tyl-
ko w 660-letnich dziejach Rzeszowa, 
oprócz lokacji miasta, najważniejsza 
decyzja. Bez tego faktu dziejowego 
ponad 28-tysięczne, drugorzędne 
wówczas miasteczko, nigdy nie rozwi-
nęłoby się do obecnej postaci jednego 
z szesnastu w kraju centrów admi-
nistracji regionalnej z przemysłem i 
uczelniami, które kształcą w różnych 
formach około 60 tysięcy studentów. 
Byłoby dobrze, gdyby wojewoda 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska i 
marszałek Władysław Ortyl oraz 
przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego Wojciech Buczak 
przypomnieli sobie, kto torował trud-
ne powojenne ścieżki dla późniejszej 
świetności miasta i województwa. 
Aby uhonorować dorobek i zasługi 
tamtych pionierów – dr. Wiktora 
Jedlińskiego, który do września łączył 
funkcję przewodniczącego wojewódz-
kiej rady narodowej i wojewody, zaś 
jego następcą był Stanisław Tkaczow, 
a gdy te funkcje rozdzielono był tylko 
wojewodą, po nim zaś Jan Mirek, a 
następnie Roman Gesing do maja 
1950 roku. Zaś przewodniczącymi 
WRN kolejno w tym czasie ksiądz 
Marian Borowiec, Henryk Szustkie-
wicz i Bronisław Rogalski. Czy stać 
obecnie władający regionem zespół 

PO-PiS-owski, by tę rocznicę zauwa-
żyć i godnie uczcić bez tradycyjnych 
od ćwierćwiecza inwektyw wobec 
tamtego okresu i postaci. Bez owych 
ocen, za przeproszeniem „historyków”, 
dla których okres od drugiej wojny 
światowej do zwycięstwa Solidarności 
– to ciemna totalitarna dziura komu-
nistycznej dyktatury. Czym zatem 
był taki totalitaryzm (komunizm), 
że powtórzę za prof. Bronisławem 
Łagowskim, który można było obalić 
demokratycznymi wyborami? I czy nie 
czas wreszcie bez politycznych emocji 
i fobii spojrzeć na wspomniane wyżej 
fakty i ludzi, którzy je tworzyli.           

Przez minione ćwierć wieku Towa-
rzystwo Przyjaciół Rzeszowa – które 
posolidarnościowi władcy Rzeszowa 
próbowali na początku upokorzyć, czy 
wręcz unicestwić, pozbawiając lokalu 
nie mówiąc o jakimkolwiek wsparciu 
– swe intelektualne moce skierowa-
ło właśnie na obszary wydawnicze. 
Bo potem pod auspicjami i kuratelą 
stowarzyszenia zaczął się ukazywać 
również miesięcznik „Echo Rzeszo-
wa”, którego już 222 wydanie właśnie 
teraz w czerwcu otrzymali czytelnicy. 
Poza serią Resoviana, którą wyłącz-
nie finansuje TPRz, wydano także 
wiele książek sfinansowanych przez 
sponsorów lub pokryto ich koszty 
ze sprzedaży owych pozycji, których 
autorami byli...      

ciąg dalszy na s. 10

resoviana
historia i teraźniejszość
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Udokumentowane dzieje obecnej 
Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczy-
nają się w 1784 roku. Po I rozbiorze 
Polski administracja austriacka 
postanowiła podporządkować pol-
skie instytucje szkolne i oświatowe 
własnemu systemowi szkolnemu. 
Odpowiedni patent cesarski doty-
czący szkolnictwa elementarnego 
został ogłoszony we Lwowie dopiero 
15 stycznia 1784 roku. Już dnia 1 
marca 1784 roku nauczyciel Ignacy 
Nowiński zgromadził grupę dzieci. 
Musiał jednak czekać na przydziele-
nie pomieszczeń szkolnych i sprzętu 
przez Magistrat.

Uroczyste otwarcie Cesarsko-
-Królewskiej Rzeszowskiej Szkoły 
Głównej, zwanej także normalną, 
nastąpiło 3 maja 1784 roku. Szkoła 
ta była prawdopodobnie kontynuacją 
istniejącej wcześniej szkoły parafial-
nej. 3 maja 1784 roku po uroczystej 
Mszy Świętej nauczyciel Ignacy 
Nowiński zaprowadził 70 uczniów 
do budynku nr 91 znajdującego się 
przy Rynku. 25 maja 1784 uczniów 
przeniesiono do pomieszczeń kon-
wentu pijarów. Szkoła miała tam 
swoją siedzibę do II połowy XIX 
wieku. Pierwsze wyposażenie pla-
cówki to osiem pięcioosobowych 
ławek, tablica płócienna pomalowana 
na czarno i dwie tablice drewniane. 
Pierwszy rok nauki przerobiono w 
ekspresowym tempie – zakończono 
naukę 23 września publicznym egza-
minem. Pierwszy dyrektor szkoły 
głównej Antoni Adler przyjechał do 
Rzeszowa w październiku 1784 roku. 
Jego staraniem Magistrat zaczął 
wypłacać 20 złotych reńskich na 
potrzeby szkolne, dostarczył także 
ławki, stół, stołki, dzwonek, zegar, 
tablice na sztalugach.

Zajęcia w szkole w nowym roku 
szkolnym rozpoczęły się 5 listopada 
1784 roku. W klasie I nauczał przy-
były z Austrii Antoni Frank, drugą 
klasę prowadził Ignacy Nowiński. 
Do nauczania w klasie III i pro-
wadzenia kursu przygotowawczego 
w roku następnym zatrudniono 
księdza Ruperta Schwarzera i ks. J. 
Bętkowskiego. Nauka odbywała się 
po niemiecku, język polski używa-
ny był w klasach pierwszych jako 
pomocniczy, przy tłumaczeniach. 
Chłopców uczono religii, pisania i 
liczenia, kaligrafii, śpiewu i elemen-
tów języka łacińskiego. Nauczyciele 
byli przydzieleni do danej klasy, 
tzn. uczyli w niej wszystkich przed-
miotów od 1 do 3 klasy. Pod koniec 
XVIII wieku byli to przeważnie 
nauczyciele narodowości niemiec-
kiej. Nauka była bezpłatna, prawo 
austriackie określało, że należy posy-
łać do szkoły dzieci w wieku od 6 do 
12 lat. Ukończenie klasy III Szkoły 
Głównej dawało prawo do starania 

się o przyjęcie do gimnazjum lub do 
zatrudnienia się w rzemiośle.

14 listopada 1789 roku otwarto 
ściśle związaną ze Szkołą Głów-
ną szkołę trywialną dla dziew-
cząt. Dyrektor Szkoły Głównej był 
zwierzchnikiem tak zwanej „Szkoły 
Panieńskiej”. Korzystano z pod-
ręczników obowiązujących w klasie 
elementarnej i pierwszej Szkoły 
Głównej. Szkoła żeńska została odłą-
czona w 1873 roku.

Ustawodawstwo szkolne austriac-
kie z początku XIX wieku miało na 
celu ściślejsze podporządkowanie 
szkolnictwa ludowego duchowień-
stwu i pogłębienie kursu germa-
nizacyjnego. Ustawa z 1805 roku 
podtrzymywała wcześniejszy podział 
na szkoły główne, z kursem przy-
gotowawczym i trzema klasami, 
oraz szkoły trywialne (kurs przy-
gotowawczy i 1-2 klasy). Zmiana 
nastąpiła w 1855 roku, kiedy to w 
myśl rozporządzenia austriackiego 
Ministerstwa Oświaty ujednolicono 
programy i klasy tworząc 4-letnie 
szkoły główne i 1-3 letnie trywialne. 

W 1848 roku rozszerzono wcześniej-
szy program nauczania o geografię i 
przyrodę. Opisane zmiany dotyczyły 
również rzeszowskiej Szkoły Głów-
nej. Obowiązki dyrektora pełnili 
w latach 1810-1825 Józef Grosman, 
1825-1843 Aleksander Zawadzki, 
1843-1856 Hipolit Seredyński. Grono 
pedagogiczne składało się z dyrek-
tora, dwóch starszych nauczycieli, 
jednego młodszego i jednego prak-
tykanta. Wynagrodzenie państwo-
wego nauczyciela szkoły głównej to 
wówczas ok. 300 florenów.

Frekwencja w szkole była wyso-
ka. Klasy liczyły po 60-90 uczniów. 
W najstarszych klasach większość 
uczniów to przybysze ze szkół try-
wialnych z terenu środkowej Mało-
polski. Byli to synowie drobnego 
ziemiaństwa, urzędników i zarząd-
ców folwarków, urzędników admi-
nistracji państwowej, kupców, rze-
mieślników, rzadko chłopów. Szkoła 
Główna mieściła się w budynku 
popijarskim (dzisiaj ul. 3 Maja). 
W latach 1806-1807 uczęszczał do 
naszej szkoły późniejszy bajkopi-
sarz i twórca literatury dziecięcej 
Stanisław Jachowicz (1796-1857), 
który tak pisał o swojej szkole: „Tum 
do nauk kładł podstawy, / Słodkie 

miewał tu zabawy / Tum też czasem 
brał i kary / W waszych gmachach, 
cne pijary.”

Po klęsce w wojnie z Francją i 
Prusami Austria musiała uczynić 
ustępstwa na rzecz ludów, które ją 
zamieszkiwały. W utworzonej w 
1867 roku monarchii austro-węgier-
skiej Galicja otrzymała autonomię. 
Ważne zmiany dokonały się w gali-
cyjskim szkolnictwie. Sejm Krajowy 
we Lwowie ustawą z 22 czerwca 
1867 roku wprowadził do szkół 
język polski jako język wykładowy. 
Państwowa ustawa szkolna z 1869 
roku i ustawa krajowa z maja 1873 
roku przekształcała szkoły ludowe 

w monarchii austriackiej na szkoły 
ludowe pospolite (od 1 do 4 klas) i 
stanowiące ich nadbudowę szkoły 
wydziałowe.

W roku szkolnym 1873/74 utwo-
rzona została filia szkoły w Sta-
romieściu. Od 1879 roku siedziba 
szkoły to gmach przy ulicy Ber-
nardyńskiej. W roku szkolnym 
1881/1882 w ciągle 4-klasowej szkole 
uczy się 355 uczniów, w 1895 r. 610 
uczniów. W 1898 roku władze szkol-
ne w związku z dużym napływem 
uczniów do szkoły przekształciły ją 
w 4–klasową szkołę pospolitą połą-
czoną z 3–klasową szkołą wydzia-
łową. Na potrzeby szkoły oddano 
wówczas także nowo wybudowane 
skrzydło, faktycznie prawie drugi 
budynek przy ulicy Bernardyńskiej. 
W 1899 roku szkoła otrzymała 
imię Adama Mickiewicza. W 1908 
roku wydzielono część oddziałów 
szkoły im. Mickiewicza i utworzono 
4-klasową szkołę męską im. Cesarza 
Franciszka Józefa. Początkowo sie-
dzibą nowo utworzonej szkoły było 
pierwsze piętro budynku przy ulicy 
Bernardyńskiej.

W 1914 roku rozpoczęła się I 
wojna światowa. Jak podaje kronika 
szkolna „dnia 20 września 1914 roku 
wkraczają do Rzeszowa Moskale i 
zajmują budynek szkolny. Nauka nie 
odbywa się.(…) Naukę rozpoczęto 8 
kwietnia 1915 roku, lecz już 7 maja 
tego roku z powodu ostrzeliwania 
miasta przez artylerie atakujących 
miasto wojsk austriackich, naukę 
przerwano, a 12 maja miasto zajmują 
Austriacy”. Wobec zajęcia budynku 
na szpital, dzieci uczyły się popołu-
dniami, a w niektóre dni w budyn-
ku szkoły imienia Sienkiewicza i 
Cesarza Franciszka Józefa. W roku 
szkolnym 1916/17 w 10 oddziałach 
odnotowano 471 uczniów. Frekwen-
cja z powodu braku odzieży, obuwia 
i słabo opalanych klas była bardzo 
słaba. W roku szkolnym 1918/19 

jubileusz rzeszowskiej jedynki

Z końcem maja, dokładnie 22, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Rzeszowie uroczyście obchodziła niezwykły jubileusz 230-lecia 
funkcjonowania. Z tej okazji staraniem kierownictwa szkoły 
przygotowane zostało wydawnictwo książkowe, zawierające wspo-
mnienia znanych absolwentów, poprzedzone rysem historycznym 
placówki oraz reprodukcjami historycznych dokumentów i foto-
grafii. Pozycja interesująca nie tylko ze względu na zawarte w 
niej autentyczne przeżycia wychowanków, ale także stworzony 
specyficzny wizerunek szkoły, nakreślony przez emocjonalny 
doń stosunek dorosłych już ludzi. Każdy widzi ją nieco inaczej. 
Wszyscy bohaterowie oraz jubileuszowi goście zostali tą książką 
obdarowani.

Jubileuszowe obchody poprzedziła msza w bazylice oo. bernar-
dynów oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły, 
Adama Mickiewicza. Zasadnicza część odbyła się w obecności 
pocztu sztandarowego, wprowadzanego przy dźwiękach szkolne-
go hymnu w sali widowiskowej Wojewodzkiego Domu Kultury. 
Nie tylko powitalne honory gospodyni domu spełniała z wdzię-
kiem dyrektor teresa kunecka. Na uroczystość przybyli między 
innymi: bogdan ulijasz – wiceminister sportu i turystyki, jacek 
wojtas – kurator oświaty, andrzej dec – przewodniczący rady 
miasta, henryk wolicki – pełnomocnik prezydenta miasta, zbi-
gniew bury – dyrektor wydziału edukacji UM, bogdan kaczmar 

jubileuszowe obchody

to już 230 lat

Na tle sztandaru szkoły od lewej: Henryk Śledziona, Monika Jarosz i dyrektor Teresa Kunecka, witajaca przybyłych na jubileusz gości.

Antoni Gromski z młodymi łucznikami. Lata 50. XX wieku.

Klasa Ib, rok 1942/43, wychowawczyni Janina Widemówna-Gromska.
Dyrektor Teresa Kunecka przyjmuje od wiceministra sportu i turystyki, 

Bogdana Ulijasza, okolicznościowy puchar. W głębi Henryk Śledziona.
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jubileusz rzeszowskiej jedynki

– dyrektor muzeum okręgowego.
Zebranym zaprezentowano multimedialną historię szkoły 

oraz popisy artystyczne uczniów. Wystąpił zespół „Jedyneczka” 
z  pokazem tańca nowoczesnego, zespół teatralny ze spektaklem 
„Pchły Szachrajki” oraz gimnastyczki z pokazem akrobatyki 
sportowej. Na zakończenie można było zwiedzić szkołę.

Liczni goście w okolicznościowych wystąpieniach nie szczędzili 
kierownictwu szkoły i nauczycielom słów uznania i wdzięczności 
za to, co dla społeczności miasta i jego młodzieży dokonali i doko-
nują. Każdy kończył konstruktywnymi życzeniami i przynosił 
jakieś suweniry. Dla przykładu minister puchar i piłki, łucznicy 
puchar i gorące serca, pełnomocnik prezydenta puchar i nagrody, 
kurator przesłanie i nagrodę, a dyrektor muzeum nawet replikę 
historycznego kafla.

Sypnęło też nagrodami. Nagrodę kuratora otrzymała małgo-
rzata wilczek, prezydenta miasta – dyrektor teresa kunecka, 
ewa kubiś i małgorzata drozd, zaś nagrodą dyrektora szkoły 
uhonorowani zostali: monika jaracz, jadwiga Furman, janina 
kubaszek, beata nisztuk, henryk śledziona i jan bajda.

Do gratulacji i najlepszych życzeń obfitości sukcesów i osobi-
stej pomyślności dla wszystkich pracowników i szkolnej dziatwy 
Dostojnej Jubilatki dołącza się zespół redakcyjny „Echa Rzeszowa”.

Roman Małek

jubileuszowe obchody

Fot. Aleksander Baranowski, archiwum szkolne

w 4-klasowej szkole pospolitej i 
3-klasowej wydziałowej uczyło się 
716 chłopców (w tym 258 Żydów). 
W roku 1918, 14 listopada „kierow-
nik szkoły odczytał rotę przysięgi, 
którą całe grono nauczycielskie w 
skupieniu i z powagą powtarzało, a 
następnie złożyło podpisy na odno-
śnym akcie.”

W związku z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości zniesiono 
naukę języka niemieckiego, zwięk-
szono ilość godzin języka polskiego, 
historii i geografii Polski. Budynek 
szkolny zajęto ponownie na szpital 
w czasie wojny polsko-radzieckiej. 
Nauka rozpoczęła się 15 paździer-
nika 1920 roku. W pierwszych 
latach II Rzeczpospolitej działalność 
szkoły opierała się na organizacji 
austriackiej. Proces ujednolicania 
systemu oświatowego w odradzają-
cym się państwie postępował powoli. 
Wyraźnym aktem ujednolicającym 
szkolnictwo w kraju było przyjęcie w 
1921 roku jednolitej nazwy „szkoła 
powszechna”. W przypadku naszej 
szkoły dokonano wówczas jedynie 
formalnej zmiany nazwy klas I-III 
szkoły wydziałowej na klasy 5-7 
szkoły powszechnej. W roku szkol-
nym 1921/22 zaczęto wprowadzać 

nowe programy nauczania. Uczono 
religii, języka polskiego, języka 
niemieckiego, historii, geografii, 
arytmetyki z geometrią, przyrody, 
rysunków, śpiewu.

W roku szkolnym 1938/1939 w 
szkole uczyło się 591 uczniów, z 
którymi pracowało 12 nauczycieli. 
Kolejny rok szkolny to początek II 
wojny światowej. 8 września 1939 
roku ulicą Bernardyńską przecho-
dziły wycofujące się na wschód 
odziały wojskowe. Były one celem 
bombardowania. Niemiecki samolot 
zrzucił 5 bomb. Cztery z nich spa-
dły na ulicę Bernardyńską i Sokoła, 
piąta trafiła w budynek szkoły, 
niszcząc częściowo górne kondy-
gnacje. Nauka została przerwana. 
Za zezwoleniem okupacyjnych władz 
niemieckich została wznowiona 20 
lutego 1940 roku. Jak podaje kronika 
szkolna: „nauka kilku szkół odby-
wała się w jednym małym budynku 
szkoły Konopnickiej w warunkach 
bardzo ciężkich, (…) terror, łapan-
ki, (…)brak opału, podręczników. 
Nauka nie odbywała się codzienne, 
obejmowała niewiele przedmiotów. 
(…) Frekwencja jest bardzo słaba z 
obawy wywozu dzieci ze szkoły do 
robót w Niemczech.”

Władze niemieckie dokonały 
również zmian personalnych, prze-
nosząc nauczycieli z miast na wieś 
i odwrotnie. Na stanowisko kie-
rownika naszej szkoły  mianowany 
został - Jan Wątróbski (kierownik 
szkoły z Lutczy). Po nim obowiąz-
ki kierownika SP 1 przejął Rudolf 
Auriga (ówczesny kierownik szkoły 
im. Sienkiewicza. W drugiej połowie 
września 1943 roku otrzymał pole-
cenie stawienia się na drugi dzień w 
Gestapo z katalogami klasowymi. 3 
listopada 1943 roku został wywie-
ziony do Złotnik i tam rozstrzelany). 
Następnym kierownikiem został naj-
starszy z nauczycieli szkoły - Józef 
Wojdanowski. Po zakończeniu dzia-

łań wojennych i zajęciu Rzeszowa 
4 sierpnia przez wojska sowieckie, 
uczniowie „Jedynki” nadal uczyli 
się w budynkach innych szkół: 
szkoły im. Kościuszki, później im. 
Jachowicza przy ul. Szopena, szkoły 
im. Scholastyki. Budynek przy ul. 
Bernardyńskiej został zajęty przez 
Państwowy Urząd Repatriacyjny. 
Dodatkowo organizację pracy bar-
dzo utrudniały ciągłe zmiany w 

składzie personalnym grona nauczy-
cielskiego.

Punktem zwrotnym stał się dzień 
11 marca 1950 roku, kiedy to szkoła 
przeniosła się do części własnego 
budynku. Reszta nadal była zajmo-
wana przez Urząd Repatriacyjny. 
Po zwolnieniu do tej części weszła 
Szkoła Podstawowa nr 8 (straciła 
swój budynek przy ul. Szopena na 
rzecz Żeńskiego Liceum Ogólno-
kształcącego). Szkoła była nadal 
szkołą męską. W latach 50. ruch 
kadr w szkole był ogromny. Nauczy-
cieli przerzucano ze szkoły do 
szkoły pod byle pretekstem. Praca 
wychowawcza była bardzo ciężka. 
W 1955 roku nauczycielka szkoły 
Katarzyna Wiśniowska zdobyła w 
Helsinkach tytuł mistrzyni świata 
w łucznictwie.

Opieka nad dziećmi w szko-
le była utrudniona, głównie ze 
względu na złe warunki lokalowe. 
Brak sali gimnastycznej utrudniał 
prowadzenie zajęć wychowania 
fizycznego. W lecie lekcje odbywały 
się na podwórzu szkoły. Zagęsz-
czenie uczniów było jednak bardzo 
duże. Z podwórka szkoły korzystali 
bowiem równocześnie uczniowie i 

uczennice czterech sąsiadujących 
ze sobą szkół. W czasie ferii letnich 
1958 dokonano kapitalnego remontu 
szkoły. Ważnym wydarzeniem orga-
nizacyjnym było wprowadzenie w 
roku szkolnym1959-1960 koedukacji, 
począwszy od klasy pierwszej. Do 
klas starszych zapisano wówczas 
zaledwie kilka uczennic.

W czasie ferii 1964 roku prze-
prowadzony został kolejny remont 
kapitalny szkoły. Zostało wówczas 
przebite przejście między działają-
cymi w jednym budynku szkołami 
nr 1 i nr 8. Było to przygotowanie 
do scalenia szkół w roku szkolnym 
1964/66. Po połączeniu w szkole 
uczyło się 787 uczniów w 22 oddzia-
łach. Od 1966 roku w związku z 
reformą szkolnictwa po raz pierwszy 
w dziejach szkoła miała osiem klas.

W roku szkolnym 1972/73 odbył 
się kolejny remont kapitalny budyn-
ku szkoły. Jego celem było połą-
czenie dwóch budynków przy ul. 
Bernardyńskiej i przystosowanie 
ich do potrzeb szkoły. W tym czasie 
zajęcia dydaktyczne odbywały się 
na dwie zmiany - w budynku przy 
ul. Bernardyńskiej i w budynku 
SP 2. Od grudnia 1973 roku do 10 
stycznia 1974 zajęcia prowadzone 
były wyłącznie w budynku SP 2. 
Od stycznia 1974 klasy 2 i 3 uczęsz-
czały na zajęcia do SP 15. Skrzydło 
budynku przy ul. Bernardyńskiej 
zostało oddane do użytku 15 maja 
1974 roku.

12 grudnia 1975 roku zosta-
ła odsłonięta tablica pamiątkowa 
poświęcona patronowi szkoły Ada-
mowi Mickiewiczowi. Od 1975 roku 
szkoła ma własny hymn - słowa 
napisała C. Zabierowska, muzykę St. 
Cebulak - nauczyciele tutejszej szko-
ły. Sztandar szkoły został ufundowa-
ny przez ówczesny zakład opiekuń-
czy - Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. 
Uroczystość wręczenia sztandaru 
odbyła się 27 maja 1980 roku, w 
budynku Technikum Budowlanego 
przy ulicy Towarnickiego. 3 maja 
1984 roku szkoła uroczyście obcho-
dziła 200 rocznicę swego powstania.

Od 1995 roku przy szkole działa 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły, 
którego członkami są byli uczniowie 
i nauczyciele placówki. Wśród zało-
życieli Stowarzyszenia są: Andrzej 
Doliński, Andrzej Kraus, Józef 
Ślączka, Anatol Kokoszka, Irena 
Magierka, ks. Walenty Bal.

Na tle sztandaru szkoły od lewej: Henryk Śledziona, Monika Jarosz i dyrektor Teresa Kunecka, witajaca przybyłych na jubileusz gości.

Reprezentacja łuczników zmontowała szkole także pamiątkowy, jubile-
uszowy puchar. Od lewej: (w głębi) Monika Jarosz, Bolesław Pezdan, Maria 
Szeliga, Bogumiła Kustra i Jan Popowicz.

Tadeusz Ziemniak i Marek Czarnota w pochodzie bajek SP1. 
Początek lat 60. XX wieku.

Uczniowie szkoły w latach międzywojennych.

Uczniowie szkoły w latach międzywojennych.
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W osiedlu Pułaskiego w ostatnią 
sobotę maja zaczynało być głośno, 
uroczyście i atrakcyjnie. Dziew-
częca orkiestra dęta Zespołu Szkół 
nr 1 mobilizowała mieszkańców 
do wyjścia z domów. Po godzinie 
14 pomaszerowała z przedstawi-
cielami samorządu osiedlowe-
go i mieszkańcami pod pomnik 
patrona osiedla, gen. Kazimierza 
Pułaskiego, bohatera walk wyzwo-
leńczych dwojga narodów. Złożono 
stosowną wiązankę wdzięczności, 
a uroczystość uświetnił chór Ado-
ramus z lokalnego klubu kultury 
RSM.

Blok imprez na estradzie par-
ku Jedności Polonii z Macierzą 
zainaugurowała swoim koncertem 
wspomniana dziewczęca orkiestra 
dęta, po której rozpoczęły swoje 
popisy zespoły z klubu Akwarium 
i klubów z nim zaprzyjaźnionych. 
W swoim żywiole byly dzieci 
uczestniczące w zabawach i kon-
kursach. Właziły policjantom i 
strażakom do ich samochodów, 

wczuwały się w rolę 
tychże strażakow i 
policjantów. Wszy-
scy zaczęli korzy-
stać z piknikowych 
atrakcji. Do cza-
su. Kapryśna aura 
zaczęła coraz bar-
dziej kaprysić, aż 
zdołała wszystkich, 
nawet tych najbar-
dziej  odpornych 
na kaprysy pogo-
dy, przepędzić w 
domowe pielesze. A szkoda, bo 
przygotowano atrakcji moc. Prze-
wodniczącemu samorządu osie-
dlowego, Józefowi Królowi, nic nie 
pozostało oprócz smutnej koniecz-
ności przedwczesnego zakończenia 

imprezy przygotowywanej z wiel-
kim mozołem i zaangażowaniem 
licznego grona osiedlowego akty-
wu. Szkoda. Może w przyszłym 
roku los będzie bardziej łaskawy?

Augustyn Jagiełła    

rada osiedla 
mieszka i 

Podczas kwietniowego spo-
tkania członków rady osiedla z 
udziałem dzielnicowego straży 
miejskiej przewodniczący rady, 
Jerzy Jęczmienionka, przedstawił 
podejmowane działania dotyczące:

- remontu ul. Saperów - ułoże-
nia nowej nawierzchni,

- dokończenia remontu chodni-
ka przy ul. kpt. Betleja,

- modernizacji placu zabaw przy 
ul .Letniej i Czerwcowej, w planie 
jest nowa nawierzchnia alejek oraz 
ustawienie dodatkowych ławek,

-  p l a n ow a n e g o  r e m o nt u 
nawierzchni al. Niepodległości, 
w tym chodnika dla pieszych od 
ul. św. Michała Archanioła do al. 

Krzyżanowskiego.
W trakcie spotkania omówiono 

kolejne pisma, które rada osiedla 
złożyła do prezydenta w sprawie 
rozpoczęcia oczekiwanego przez 
mieszkańców remontu ulic Wrze-
śniowej oraz Głębokiej. Pod koniec 
spotkania przedstawiony został 
aktualny stan prac podejmowa-
nych przez Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz Urząd Miasta w celu uregu-
lowania potoku Młynówka. 

najlepszy 
w polsce! 

 
Zespół Tańca Brzucha GUSSEL 

(czytaj gissel, z języka tureckiego 
„piękna”), jedyny na Podkarp-
ciu, działający w Rzeszowskim 

Domu Kultury filia „Pobitno”, 
zają ł I miejsce w Krajow ych 
Mistrzostwach International Dan-
ce Organization BELLY DANCE 
ORIENTAL w Nysie, które były 
jednocześnie eliminacjami do 
Mistrzostw Europy i świata. Jest 
to pierwsze i jedyne zwycięstwo 
w tańcu brzucha w województwie 
podkarpackim.

dla działaczy 
osiedlowych

Na platformie społecznej Dobre 
Pomysły trwa konkurs pod nazwą 
„Rowerowy Rzeszów – Pochwal się 
swoją trasą rowerową”. Konkurs 
ma na celu promocję wycieczek 
rowerowych oraz zdrowego stylu 
życia. Dobra pogoda i coraz dłuż-

szy dzień powodują, że mieszkańcy 
Rzeszowa coraz chętniej przesia-
dają się na rowery. Rzeszowianie 
jeżdżą rowerami do pracy i szkół 
oraz instytucji publicznych i skle-
pów. Rowerzyści obecni są także 
na ulicach, ścieżkach i osiedlach. 
Podróżują po mieście i po trasach 
łączących Rzeszów z sąsiedni-
mi miejscowościami. – Każdy z 
mieszkańców Rzeszowa ma swoje 
ulubione miejsca wycieczek i trasy 
rowerowe. Warto podpowiedzieć 
innym, gdzie wybrać się na cieka-
wą przejażdżkę – mówi Monika 
Sanek-Żmuda ze Sprinet Polska, 
firmy współtworzącej platformę. 

 Konkurs „Rowerowy Rzeszów – 
Pochwal się swoją trasą rowerową”, 
ma na celu prezentację ulubionych 
tras rowerowych rzeszowian. Na 
platformie społecznej Dobre Pomy-

sły można zamieszczać propozycje 
wycieczek rodzinnych, przejażdżek 
rekreacyjnych, krótkiej trasy lub 
ekstremalnego wypadu. Warto napi-
sać, co można zobaczyć podróżując 
rowerem oraz gdzie można odpocząć 
i zatrzymać się na posiłek. Istotne są 
także informacje dotyczące długo-
ści trasy, czasu przejazdu oraz kto 
ze względu na wiek i umiejętności 
może z niej skorzystać. Stopień 
trudności przejazdu można oznaczyć 
kolorami: niebieski (łatwa), czerwo-
ny (wymagająca), czarny (ciężka). 
Można zamieszczać także zdjęcia z 
tras i mapy z oznaczonymi trasami.

Każdy mieszkaniec Rzeszowa, 
który chce, może skorzystać z plat-
formy dobrepomysly.erzeszow.pl i 
zgłosić swoją propozycję

Zdzisław Daraż

na baranówce świĘtowali
Samorządowa Rada Osiedla 

Baranówka, Rzeszowski Dom 
Kultury, Spółdzielcza Rada Osie-
dla, Administracja Osiedla RSM 
„Baranówka” oraz Osiedlowy Dom 
Kultury „KARTON” RSM zapro-
sili 31 maja br. mieszkańców na 
Dzień Osiedla „Baranówka”. 

Centrum Fantazja zapewniło 
ponad dwugodzinny blok z atrak-
cjami dla najmłodszych, zaś na 
scenie kolejno odbyły się występy 
artystyczne: duetu wokalnego 
mirosławy kruk z Ukrainy i 
siergieja staruchina z Mołdawii 
oraz dzieci z przedszkoli nr 28, 36 
oraz 37, Szkoły Podstawowej nr 25, 
Gimnazjum nr 11, Młodzieżowego 

Domu Kultury, Rzeszowskiego 
Domu Kultury, chóru CANTILE-
NA. Nie zabrakło również wyśmie-
nitej zabawy z DJ Komarem oraz 
sztucznych ogni, a nade wszystko 
nie zabrakło mieszkańców oraz 
gości w osobach: radnych i zara-
zem przewodniczacych komisji 
rady - jolanty kaźmierczak, beaty 
ratajczak, bogusława saka; tere-
sy kurc – przewodniczącej rady 
osiedla Miłocin, marioli cieśli – 
dyrektora RDK, bogusława tom-
czaka – dyrektora MDK, marii 
kuźniar – pełnomocnika zarządu, 
kierownika admministracji osiedla 
RSM, józefa  tadli – kierownika 
ODK KARTON RSM, joanny 

Giebel, marii dziedzic i bożeny 
bator – dyrektorek przedszkoli. 

W br. Osied le Baranówka 
obchodzi swoje 40-lecie i z tej 
okazji rozegrany został turniej 
piłki nożnej. Z rąk Marii Kuźniar 
ufundowany przez administrację 
osiedla puchar odebrał kapitan 
zwycięskiej drużyny PZKT kuba 
rymarz, a piłki wraz z gratulacja-
mi od  przewodniczących obu rad 
osiedlowych - augusta nepelskie-
go i józefa wierzbickiego. 

Dane mi było również odczytać 
listy gratulacyjne od prezydenta 
miasta skierowane do organizato-
rów i mieszkańców.

Dorota Kwoka

z życia osiedli

moje westerplatte

ciąg dalszy ze s. 7
...choćby tylko sięgając do naj-

nowszych wydawnictw, Józef Kanik, 
Roman Małek i Stanisław Rusznica. 
Książki owe przybliżają sylwetki osób 
zasłużonych i ważnych dla tradycji 
Rzeszowa. 

A wracając do serii Resoviana, to 
wszak warte odnotowania są i owe 
coroczne kalendarze tematyczne, 
będące zarazem rodzajem fotogra-
ficznych i plastycznych albumów o 
naszym mieście. Podobnie jak prze-
wodniki turystyczne, m.in. autorstwa 
Stanisława Kłosa czy Zygmunta Wnu-
ka. A zeszyty tematyczne Resovianów 
z czasem i objętościowo też pęczniały 
często kilkakrotnie w stosunku do 
tych z początków serii, jak np. „Wspo-
mnienia Rzeszowianina” (1999) Ada-
ma Przybosia, „Rzeszów na przestrze-
ni wieków” (2001) Andrzeja Bonusiaka 
i Edyty Czop, albo „Kiedy Rzeszów 
był Reichshofem” (2005) Bogusława 
Kotuli. Ale tak, jak niepowtarzalne są 
zawsze starty, tak i te pierwsze nieco 
zgrzebne edytorsko, na gazetowym 
papierze wydane zeszyty Resovianów 
mają swą moc treściową i ogromną 
merytoryczną wartość, by wspo-

mnieć chociażby Witolda Szymczyka 
„Ku Niepodległej 1914–1918”, „Stary 
cmentarz w Rzeszowie” autorstwa 
prof. Jadwigi Hoff (1989), czy „Cmen-
tarz pobiciński w Rzeszowie” (1992) 
Małgorzaty Jarosińskiej, „Leopold Lis-
-Kula. Dzieje pomnika w Rzeszowie” 
(1993) Andrzeja Piątka, Jerzego Majki 
„Wrzesień 1939 r. w Rzeszowie”. Także 
późniejsze pozycje – Romana Przepió-
ry „Lotnicze miasta początki (1997), 
Andrzeja Bonusiaka „Rzeszowianie 
na przestrzeni dziejów” (1998). Jerze-
go A. Czempasa „ Złotnicy, cyrulicy, 
piwowary i kramy (2002), Tadeusza 
Jandzisia „Ze staromiejskich dziejów” 
oraz Zdzisława Daraża „Lokale i sieć 
bibliotek”.

Tę serię należy kontynuować, jest 
bowiem cennym wkładem w doku-
mentowanie tożsamości naszego mia-
sta. Nie należy też skąpić grosza na tak 
szczytne tematycznie cele, by nie tylko 
zawartość owych zeszytów dotarła 
treściami i dokumentacją graficzną 
oraz fotograficzną do czytelników, ale 
i edytorsko mogła przynosić zaszczyt 
inicjatorom i wydawcom.

Ryszard Zatorski

Nasz redakcyjny rysownik, Tadeusz Krotos, zdo-
był II nagrodę w ogólnopolskim konkursie rysun-
ku satyrycznego „Wąchock się śmieje – 2014”. Gratu-
lujemy, rysunki zaś prezentujemy. Życzymy dalszych 
laurów w udanej prześmiewczej twórczości.

Redakcja

resoviana nie było dane świĘtować

Konkurs plastyczny pn. „Moje 
Westerplatte”, zorganizowany przez 
rzeszowskie Gimnazjum nr 10, 
został rozstrzygnięty. Adresowany 
był on do uczniów klas 6. szkół 
podstawowych i uczniów gimna-
zjów miasta Rzeszowa oraz powiatu 
rzeszowskiego. Przesłaniem kon-
kursu były słowa wypowiedziane w 
Gdańsku przez papieża Jana Pawła 

II podczas trzeciej pielgrzymki do 
Ojczyzny: „Każdy z Was, młodzi 
przyjaciele, znajduje w życiu jakieś 
swoje Westerplatte, jakiś wymiar 
zadań, które trzeba podjąć i wypeł-
nić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie 
można nie walczyć, jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się 
uchylić, nie można zdezerterować. 
Wreszcie jakiś porządek prawd i 

wartości, które 
trzeba utrzymać 
i obronić, tak 
jak to Wester-
plat te. Utrzy-
mać i obronić 
w sobie i wokół 
siebie, obronić 
dla siebie i dla 
innych”.  

R o z s t r z y -
gnięcie konkur-
su, wręczenie 
nagród i wyróż-
nień miało nie-
codzienną opra-
wę. Zorganizo-
wa ne z os t a ło 

przy okazji uroczystości dziękczyn-
nych za kanonizację Jana Pawła II, 
które miały miejsce 10 maja br. 
na osiedlu 1000-lecia. Uczestnicy 
uroczystości po mszy św. w kościele 
św. Józefa, a później po części modli-
tewnej pod pomnikiem Jana Pawła 
II spotkali się w Osiedlowym Domu 
Kultury „Tysiąclecia” RSM.

W części artystycznej wzięli 

udział nauczyciele i uczniowie Gim-
nazjum nr 10, instruktorzy ODK 
z uczestnikami kółek zaintereso-
wań oraz studenci Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Wystąpił również 
zespół śpiewaczy Klubu „Seniora” 
Tu właśnie nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu „Moje Westerplatte”. 
Obecny na uroczystości ks. biskup 
jan wątroba wręczył zwycięzcom 
konkursu nagrody i upominki.

W kategorii „Szkoły Podstawowe 
– klasy 6.” równorzędne nagrody 
otrzymali: piotr celtner z Zespołu 
Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszo-
wie (opiekun Agata Celtner), piotr 
cesarz i julia skoczylas ze Szkoły 
Podstawowej nr 19 w Rzeszowie 
(opiekun Beata Sitarska). Wyróżnie-
nia otrzymali: monika jakielaszek 
ze Szkoły Podstawowej w Krasnem, 
bartłomiej biały i hubert Guber-
nat z Zespołu Szkół w Kielanówce 
(opiekun Bożena Tereszkiewicz), 
aleksandra zwolińska ze Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Rzeszowie 
(opiekun Ewa Drewniak).

W kategorii „Gimnazja” nagrody 

otrzymali: I miejsce kinga pastuła, 
II miejsce weronika jaworska i 
sylwia hul z Gimnazjum nr 10 w 
Rzeszowie ( opiekun Elżbieta Ficek), 
III miejsce magdalena celtner z 
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w 
Rzeszowie (opiekun Agata Celtner) 
i julia nowak z Zespołu Szkół w 
Palikówce (opiekun Ewelina Sanok-
-Przybylak). Wyróżnienia otrzymali: 
bartłomiej rozumski, Gabriela 
szal i wiktoria duś z Gimnazjum 
nr 10 w Rzeszowie (opiekun Elżbieta 
Ficek).

W uroczystości w ODK Tysiąc-
lecia przygotowanej przez halinę 
kostoń z ODK, uczestniczyli m. in.: 
stanisław sienko – zastępca prezy-
denta miasta, władysław Finiewicz 
– wiceprzewodniczący Rady Nadzor-
czej RSM, andrzej Filip – zastępca 
prezesa RSM, dyrektor Gimnazjum 
nr 10 Grażyna lachcik – dyrektor 
Gimnazjum nr 10, paweł Grodzki 
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
19 w Rzeszowie.

Stanisław Rusznica
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dla władz iii rp bliżsi sĄ ukraińcy 
w polsce niż polacy na ukrainie

kalendarium
3 czerwca 1979 – rozpoczęcie 

pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski.

5 czerwca 1944 – wojska sowiec-
kie przekroczyły przedwojenną gra-
nicę polską pod Sarnami.

7 czerwca 2003 – referendum 
europejskie w Polsce. Frekwencja 
wyniosła 58,85 proc., a 77,45 proc. 
głosujących opowiedziało się za wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej.

9 czerwca 1920 – wojna polsko-
-bolszewicka. Wycofanie się polskich 
oddziałów z Kijowa.

13 czerwca 1611 – zdobycie przez 
wojska polskie Smoleńska.

16 czerwca 1940 – dotarcie do 
obozu Auschwitz-Birkenau pierwsze-
go transportu więźniów z Rzeszowa.

16 czerwca 1944 – bitwa na Pory-
towym Wzgórzu, największa bitwa 
partyzancka na ziemiach polskich.

21 czerwca 1932 – rozpoczęcie 
buntuchłopskiego znanego jako 
powstanieleskie.

24 czerwca 1976 – zapowiedziana 
przez premiera Piotra Jaroszewicza 
podwyżka cen żywności wywołała 
protesty robotnicze, zwane czerwcem 
1976.

28 czerwca 1945 – powstanie 
Tymczasowego Rządu Jedności Naro-
dowej.

28 czerwca 1956 – początek 
demonstracji robotniczych w Pozna-
niu (Poznański Czerwiec 56).

28 czerwca 1651 – Rozpoczęcie 
bitwypod Beresteczkiem. 

Związek Polaków w Kijowie 
wyrzucono na bruk, gdy tymcza-
sem Związek Ukraińców w Polsce 
rozbudowuje swoje struktury.

Na Ukrainie mieszka, według 
różnych oficjalnych danych, od 
ponad 144 do 900 tys. Polaków. 
Nieoficjalnie liczba osób tej naro-
dowości w granicach państwa 

ukraińskiego szacowana jest nawet 
na 2 do 3 milionów. Ukraińców i 
Łemków w Polsce jest 62 tys.

Dwudziestokilkuletnie pań-
stwo bez historii sprzeniewierzyło 
ogromne środki międzynarodowej 
pomocy na budowanie podstaw 
własnej państwowości kosztem 
tworzeniasystemu oligarchicznego, 

co spowodowało potężną korupcję 
sterującą gospodarczą maszyną 
tego młodego państwa.

Gdzieś w tym ukraińskim roz-
gardiaszu zniknęli z oczu naszego 
rządu mieszkający na Ukrainie 
Polacy. Celowo?

Zdzisław Daraż

ukraińska prowokacja

Pop Igor organizuje prowokacyjne uroczystości tam, gdzie Polaków 
mordowali banderowcy. Modli się za zabitych upowców.

najemnicy z usa 
wspierajĄ 

nacjonalistyczne 
władze ukraińskie 

400 uzbrojonych najemników 
z prywatnej amerykańskiej firmy 
ochroniarskiej Academi walczy na 
Ukrainie po stronie ukraińskiej 
armii i policji - podał w swoim 
wydaniu niemiecki dziennik "Bild", 
powołując się na źródła w wywia-
dzie zagranicznym BND. Jak pisze 
"Bild am Sonntag", Amerykanie 
koordynują i sami biorą udział w 
operacjach wokół opanowanego 
przez zwolenników referendum 
w sprawie samostanowienia Sło-
wiańska i wschodniej Ukrainy. 
Mieszkańcy są zaniepokojeni zaan-
gażowaniem się "ochotników" USA 
w konflikt wewnętrzny Ukrainy. 
Co będzie, jeśli dołączą ochot-
nicy z innych krajów po stronie 
przeciwnej? Zapowiada się drugi 
Afganistan u granic Polski. 

administracja usa 
popiera 

banderowców

W Stanach Zjednoczonych w 
letnim obozie Stowarzyszenia 
Młodzieży Ukraińskiej (CYM) 
"Beskid", (na terytorium stanu 
Wisconsin),  odrestaurowano 

pomnik upamiętniający prokla-
mowanie aktu odnowienia ukra-
ińskiego państwa 30 czerwca 1941. 
[wraz z deklaracją lojalności wobec 
nazistowskich Niemiec] Poinfor-
mowała o tym służba prasowa 
SUM, informuje gazeta "Dzień", 
powołując się na do VIDIA.

Popiersia Symona Pet lury, 
Jewhena Konowalca, Romana 
Szuchewycza i Stepana Bande-
ry - ustawiono na tle emblematu 
SUM w malowniczej miejscowości 
w pobliżu wodospadu. Oprócz 
duchowieństwa z trzech ukraiń-
skich greckokatolickich cerkwi 
Chicago, na uroczystościach byli 
obecni przedstawiciele ukraińskich 
organizacji społecznych oraz kon-
sul generalny Ukrainy w Chicago, 
Andrij Prawiednyk.

ukraińcy chcĄ 
zasiedlać przemyśl

Według konsula honorowego 
Ukrainy, Aleksandra Baczyka, 
Przemyśl jest deklarowany jako 
atrakcyjne miejsce docelowe dla 
osiedlania się przez wielu Ukraiń-
ców. Jego słowa, jakie padły przed 
miesiącem na organizowanej przez 
Polsko-Ukraińską Izbę Gospo-
darczą konferencji w Krasiczynie, 
wywołały na Podkarpaciu ożywio-
ną dyskusję.

Zdzisław Daraż

za wschodniĄ GranicĄ 

 niedziela, 8 czerwca, g. 11.00, 
Zamość - msza św. i uroczystości 
kresowe w kościele wojskowym przy 
ul. Wojska Polskiego.

poniedziałek, 9 czerwca, g. 18.00, 
Zgierz - aula TŚ "Lutnia" przy ul. 
Łęczyckiej 2 - moja prelekcja o ludo-
bójstwie na Kresach.

wtorek, 10 czerwca . g. 19.00, 
Busko-Zdrój - parafia Niepokalanego 
Poczęcia NMPanny przy ul. Bohate-
rów Warszawy 8 -  moja prelekcja o 
ludobójstwie na Kresach.

środa, 11 czerwca, g. 17.00, Radom 
- Klub Środowisk Twórczych "Łaźnia" 
przy ul. Żeromskiego 56 - sesja nauko-
wa (z moim udziałem) o ludobójstwie 
na Kresach.

piątek, 13 czerwca, g. 9.30, Bełżec 
- Dom Kultury - sesja naukowa "Nie 
tylko Wołyń".

sobota, 14 czerwca - Dyniska i 
Uhnów - uroczystości ku czci pomor-
dowanych.

niedziela, 15 czerwca, Bełżec, g. 
10. 30 - złożenie wieńców pod pomni-
kiem pomordowanych we wsi Zatyle, 
g. 11.00 - msza św. i apel poległych w 
kościele parafialnym z Bełżcu.  

poniedziałek, 16 czerwca g. 17.00, 
Lublin - konferencja na tematy pol-
sko-ukraińskie pt. "Dokąd idziesz 
Ukraino?" (w trakcie organizacji). 

Organizator: Fundacja Niepodległości.
Udział potwierdzili m.in.: prof. 

Bogusław Paź oraz dr Lucyna Kuliń-
ska i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

środa, 2 lipca, Wrocław - uroczy-
stości centralne dla Dolnego Śląska (w 
trakcie organizacji)

niedziela, 6 lipca, Częstochowa 
- XX Światowy Zjazd i Pielgrzymka 
Kresowian na Jasnej Górze, g. 9.30 - 
msza św. w kaplicy Cudownego Obra-
zu, g. 11.00 - część oficjalna, prelekcje 
i występy artystyczne.

piątek, 11 lipca - Warszawa - rocz-
nica "Krwawej Niedzieli" na Wołyniu 
(w trakcie organizacji)

sobota, 12 lipca, g. 10.00  - Kędzie-
rzyn- Koźle - rocznica "Krwawej 
Niedzieli " na Wołyniu, msza św. 
w kościele pw. św. Zygmunta i św. 
Jadwigi za pomordowanych przez 
UPA, przemarsz ulicami miasta, apel 
pamięci pod pamiątkową tablicą na 
Gimnazjum im. Orląt Lwowskich. 

sobota, 12 lipca g. 15.00 - Trójca 
k. Zgorzelca - msza w. za pomor-
dowanych przez UPA i spotkanie 
środowiskowe.

niedziela, 13 lipca g. 13.00 - 
Legnica - kościół ojców franciszkanów 
św. Jana - msza św. za pomordo-
wanych przez UPA oraz spotkanie 
środowiskowe.

ks. isakowicz-zalewski i red. naczelny 
„echa rzeszowa” zapraszajĄ do udziału w imrezach  

70. rocznica ludobójstwa w małopolsce wschodniej.  
wybrane wydarzenia upamiętniające 70. rocznicą drugiej fazy ludobój-
stwa, którego  w 1944 r. dokonali zbrodniarze z upa i ss Galizien. 
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Manifestowanie miłości do 
domu panującego C.K. najbardziej 
spektakularnie wyra-żano podczas 
przejazdów jego przedstawicieli 
przez Galicję. Oczywiście koleją. 
Zatrzymanie cesarskiej salonki 
na dworcu było zaszczytem dla 
miasta. W 1886 roku z winy 
namiestnika Rzeszowa, Filipa 
Zaleskiego, salonka się nie zatrzy-
mała. Od tego czasu nasze miasto 
znienawidziło kolej żelazną i robi 
wszystko, by ją zniszczyć, na obraz 
luddystów z okresu rewolucji prze-
mysłowej w Anglii.

dobro narodowe

Z końcem r. 1870 było w Galicji 
885 km linii kolejowej z infra-
strukturą. Po ostatniej wojnie nikt 
nawet nie zastanawiał się, że to 
dobro narodowe. Kolej niszczono 
systemowo. Przed transforma-
cją ustrojową niszczono jedynie 

zabytki architektury kolejowej, 
zamieniając je na socrealistyczne 
paskudztwa. Między Przemyślem 
a Dębicą zniszczono wszystkie 
dworce oprócz tego w Przemyślu. 
Tras nie ruszano, bo traktowano je 
jako obiekty strategiczne.

Dobrem narodowym, którego 
się nie dostrzega, jest piękno kra-
jobrazu otaczającego li-nie kole-
jowe. Zwłaszcza w Bieszczadach 
i na Roztoczu. Przy nich znajdują 
się cenione w Pol-sce uzdrowiska 
i sanatoria. Horyniec, Iwonicz 
Zdrój, Rymanów Zdrój i Polań-
czyk. Zamknięcie tamtych tras 
pozbawia go choćby chorych na 
zakrzepicę, nie mogących podró-
żować samo-chodem, ale i też 
turystów, którym się nie spieszy.

w szponach 
wolneGo rynku

Po transformacji niszczenie 

kolei rozkwitło i co zatrważające, 
w pełnym majestacie de-mokracji. 
Dojono PKP, a gdy już nic nie 
zostało, postanowiono go zrestruk-
turyzować. Zarząd Spółki PLK SA 
w lutym 2013 postanowił wyłączyć 
z eksploatacji ok. 240 km linii w 
wojewódz-twie podkarpackim. 
Nowy Zagórz - Krościenko - do 
granicy, Łącznicę do tej trasy z 
Zagórza, Zagórz - Łupków - do 
granicy, Munina - Hrebenne, 
Chmielów - Mielec - Dębica. 
Wyłączenie tych linii z eksploatacji 
oznacza ich likwidację. Precedensy 
już są. Linia Rzeszów - Ocice, za-
-wieszona „czasowo” pozostawała 
nieczynną przez 20 lat. W 2009 
roku pozbawiono 60-tysięczny 
Mielec połączenia kolejowego. 

Nie tylko linie są zagrożone. 
Niszczy się pozostałości zabytko-
wej architektury przemy-słowej 
z końca XIX w. Rozbierając je 
lub sprzedając za symboliczną 
cenę. Najbardziej zagro-żone są 

te najcenniejsze. Most kolejowy w 
Dębicy i zachowana jeszcze część 
rzeszowskiej parowozowni ze 
stojącym obok budynkiem warsz-
tatów. Czy nikt sobie nie zdaje 
sprawy z tego, że są one cenniejsze 
niż budynek sądu austriackiego, 
zwanego szumnie zamkiem?

bicie piany

Nie tak dawno władze woje-
wództwa, parlamentarzyści, związ-
ki zawodowe i Polskie Li-nie 
Kolejowe raczyły pochylić się nad 
problemem kolei na Podkarpa-
ciu. Apele o ratowanie linii mają 
twarde uzasadnienie. Kolej jest i 
była zawsze motorem napędowym 
rozwoju go-spodarki. Degrada-
cja kolei to degradacja regionu 
i jego rozwoju gospodarczego, 
a „oszczęd-ności” wynikające 
z zamykania linii są pozorne i 
mogą przynieść więcej szkód niż 

pożytku. 
Władze jak zawsze zapewniały, 

że są żywotnie zainteresowane, 
zadeklarowały współ-pracę itd. 
Parlamentarzyści wysłuchali. A 
przedstawiciel kolei zapewnił, że 
spółka dąży, pod-daje wszech-
stronnej analizie i takie tam inne. 
A w ogóle ma daleko gdzieś linie, 
które nie rokują na poprawę eko-
nomiczności i wskazują na przy-
noszenie strat. I co z tego wynika? 
Ab-solutnie nic. A tory dalej będą 
rdzewieć.

I kto by pomyślał, że incydent 
sprzed 128 lat, spowodowany w 
końcu przez urzędnika władz 
miejskich, jeszcze teraz będzie 
tak brzemienny w skutkach. Bo 
gdyby Franciszek Józef zatrzymał  
się wtedy na dworcu i wyszedł do 
oczekujących, to byśmy kochali 
kolej do dziś i nie pozwolili jej 
skrzywdzić. 

Zbigniew Grzyś

Stanisław Kłos

Po opisanej uprzednio gminie 
Tyczyn, kolej na przedstawienie 
walorów turystycznych jej sąsiadki, 
gminy Lubenia, graniczącej także z 
Rzeszowem w rejonie osiedla Budzi-
wój. Położona na północno-zachod-
nim krańcu Pogórza Dynowskiego 
posiada wyjątkowo malownicze 
położenie, znana jest z pięknych 
krajobrazów i dobrych dróg, Środ-
kiem jej obszaru, pomiędzy dwoma 
pasmami wzniesień sięgających 
wysokości 300-400 m n.p.m., prze-
wija się rzeczka Lubeńka, będąca 
dopływem Wisłoka. Co ciekawe, w 
granicach gminy znajduje się cała 
zlewnia tej rzeczki. 

Wzdłuż doliny, od ujścia rzecz-
ki do górnego krańca, ciągnie się 
zwarta zabudowa wsi, Lubeni i 
Straszydla. Na południe od tej 
ostatniej, w bocznej dolinie, skry-
wają się domy Sołonki. Cały ten 
rejon charakteryzuje się wyjątkowo 
urozmaiconą rzeźbą terenu. Wyjątek 

stanowi północno-zachodnia cześć 
gminy, obejmująca fragment doliny 
Wisłoka, pośród której rozsiadły się 
zabudowania Siedlisk. Czwartej i 
ostatniej miejscowości wchodzącej 
w jej skład. 

Gmina jest stosunkowo mała, 
typowo rolnicza, zajmuje niespełna 
55 km2 i liczy około 6,5 tysiąca 
mieszkańców. Można powiedzieć, że 
jest to gmina bogata, dobrze zago-
spodarowana i ładnie zabudowana, 
jej walory turystyczne można okre-
ślić jako przednie, tak pod względem 
krajoznawczym, jak i kulturowym.  

Wśród miejscowości gminy 
najstarszy rodowód ma Lubenia, 
lokowana z woli króla Kazimierza 
Wielkiego w 1359 roku. Początki 
osadnictwa na jej terenie sięgają 
jednak bardziej odległych czasów, co 
potwierdzają znaleziska wczesnośre-
dniowiecznych osad oraz pozostało-
ści grodu z tego okresu. Grodzisko 
Okop, położone na południowym 
skraju wsi, o którym krążą rozliczne 
opowieści, to niewątpliwie jedna z 
jej atrakcji. Pozostałe miejscowości 
są młodsze. Straszydle i Siedliska 
pojawiają się w 1423 roku, Sołonka 
dopiero w 1589 roku.

Ja na tak mały obszar jest tu 
sporo ciekawostek i zabytków. Do 
tych pierwszych można zaliczyć 
kamienny most w Sołonce, zbudo-
wany przez jednego z mieszkańców i 
to bez zaprawy. Największą atrakcją 
tej miejscowości, a także i gminy, 
jest „Solonka”, słynne słone źródło 

skryte w głębokiej niecce tereno-
wej, otoczonej lasem. W dawnych 
czasach jego wody wykorzystywano 
do warzenia soli. Jest to głęboka 
studnia obudowana oryginalną, 
drewnianą cembrowiną z czasów, 
gdy była tu żupa solna. Jej otocze-
nie jest pięknie zagospodarowane, 
a woda spływająca po kamiennej 
ścianie napełnia powietrze jodem. 
To źródło mineralne nie jest w tej 
okolicy jedyne. W samej Lubeni, w 
przysiółku Horodna, jest jeszcze dwa 
inne, zawierające wody siarczane. 
Niegdyś były nawet wykorzystywane 
do kąpieli.  

Najstarszym zabytkiem jest drew-
niany kościół parafialny w Stra-
szydlu, pochodzący z 1739 roku  
Natomiast najokazalszą budowlą 
jest niewątpliwie kościół parafialny 
w Lubeni zbudowany w latach 1925-
1926, wyróżniający się strzelistą, 
neogotycką sylwetką. Usytuowany 
wysoko na zboczu doliny Lubeńki 
dominuje nad całą okolicą.  Z kolei 
kościół parafialny w Siedliskach, 
wzniesiony już współcześnie, może 
się pochwalić kaplicą poświęconą 
pamięci księdza, bł. Józefa Kowal-
skiego, zamordowanego przez Niem-
ców w Oświęcimiu. Jej wnętrze to 
właściwie małe muzeum. 

Gmina to swoiste zagłębie folklo-
ru, ostoja tradycji i kultury ludowej. 
Od wielu lat działa tu znany i cenio-
ny Zespół Pieśni i Tańca „Lubeńka”, 
prezentujący folklor Rzeszowiaków, 
jest Kapela Ludowa i Zespół Śpiewa-

czy. W szkole w Sołonce ma siedzibę 
Muzeum Regionalne, mające nie 
tylko bogate zbiory etnograficzne, 
ale i historyczne oraz całą galerię 
strachów. Związana z nimi historia 
zasługuje na oddzielne opowiadanie. 

Największym atutem gminy jest 
krajobraz i przyroda. Cały jej obszar 
kształtują pagóry, małe i całkiem 
wysokie, o stromych stokach i 
spłaszczonych wierzchowinach, 
poprzedzielana dolinami. Pełne są 
głęboko wciętych dolinek, parowów 
i jarów. Na stokach wzniesień, aż 
po ich wierzchowiny, rozsiane są 
rozliczne przysiółki o niekiedy 
dziwnych nazwach, jak Piekło. W 
zakamarkach terenu, przy drogach 
i polnych dróżkach, w obejściach 

domów, spotyka się liczne kaplicz-
ki, takie typowo nasze, polskie. 
Temu krajobrazowi wzgórz okrytych 
mozaiką pól i łąk towarzyszy bujna 
przyroda. Pełno tu lasków i zagaj-
ników, nie brak i całkiem sporych 
kompleksów leśnych. W południo-
wej części gminy, w rejonie Straszy-
dla i Sołonki rozciąga się Wielki Las, 
rozległy kompleks leśny okrywający 
wzgórza i doliny.

Gmina Lubenia z uwagi na swoje 
walory to doskonały teren na nie-
dzielne wycieczki piesze, rowerowe, 
a także samochodowe wyjazdy 
po prostu „na złapanie świeżego 
powietrza”. Władze gminy zadbały 
o to, aby jej teren udostępnić  przy-
jezdnym.

dookoła rzeszowa i trochĘ dalej cz. ii

w dorzeczu lubeńki

będziemy niesieli – ponoć 
jakieś niewyobrażalne dobra do 
Europy, według koniczynowego 
wodza, Janusza Piechocińskiego. 
A którzy będą owe dobra niesieli? 
A no ci, którzy zostaną europo-
słami z prezesowo-koniczynowego 
namaszczenia, bo jeśli nie zostaną 
wybrani, to inni będą musieli nie-
sieć, ale czynić to będą kiepsko, 
ponieważ w niesieniu najlepsi są 
ludzie od Piechocińskiego. Fakt, że 
tu przysługuje forma bezokoliczni-
kowa nie ma większego znaczenia, 
gdyż liczy się najbardziej sama 
umiejetność i czynność niesienia, 
a nie poprawnościowe wymogi. A 
może jacyś wyedukowani w mowie 
ojczystej poniesieliby do ludowego 
wodza jakiś solidny oświaty języ-
kowej kaganiec? Bo w przeciwnym 
razie będą nam jacyś inni bzdury 
plecieli, na manowce furą wiezieli, 
a nawet zakalec nam gniecieli. I 
wtedy nie pomoże nawet Świę-
ty Boże, chociażby go niesieli 
ojdoktor Rydzyk z zamachniętym 
Macierewiczem.

misjonarze – zupełnie nowa 

kategoria ludzi związana z naszym 
mocarstwowym posłannictwem, 
ktore ubzdurały sobie polityczne 
elyty. Tu już nie chodzi o niesienie 
katolickiej cywilizacji do ubogich 
krajów trzeciego świata. Raczej 
przeciwnie. Teraz misjonarzami 
zwą naszych żołnierzy wysyłanych 
na zagraniczne misje wojskowe. 
Przecież na misje mogą jeździć 
tylko misjonarze, jak sama nazwa 
wskazuje. Niektóre z tych misji 
mają istotnie charakter pokojowy, 
ale te najpoważniejsze to zwykłe 
amerykańskie wojny z misjami 
nie mające nic wspólnego, chociaż 
tak eufemistycznie nazywane. Cóż 
to za misja stabilizująca w Iraku 
czy Afganistanie? Te wyprawy, 
które kosztowały życie ponad stu 
naszych żołnierzy i dużo więcej 
okaleczonych fizycznie i psychicz-
nie do końca życia, nic sensowne-
go nam nie dały. To nie są nasze 
wojny, ani naszych misjonarzy. 
Udiał w nich przysparza nam 
tylko kosztów i wrogów nawet 
tam, gdzie mieliśmy autentycznych 
przyjaciół. Zaś Amerykanie za 

zasługi Kościuszki i Pułaskiego w 
pogonieniu Anglików, lanie krwi 
dla współcześnie w ich interesie, 
w nagrodę łaskawie fundują nam 
kolejki po wizy, za które należy 
solidnie bulić. Krew jest za dar-
mo. Może ten, który wpakował 
naszych żołnierzy w te wojny, czyli 
prezydent Aleksander Kwaśniew-
ski, zechciałby choć przez tydzień 
poganiać z gwerem po afgańskiej 
ziemi? Może nawet udałoby mu 
się zostać misjonarzem bohaterem? 
Kto wie? 

pastuch słabej klasy – to nikt 
inny, tylko szybkostrzelny prof. 
Władysław Bartoszewski, oczy-
wiście, według mądrej inaczej 
posłanki Pawłowicz, której ktoś 
dał ponoć jakieś uczone tytuły. 
Pewnie z litości, albo po pijaku. 
Należy przez to rozumieć, że nie-
doścignionym wzorcem mocnej 
klasy intelektualnej i politycznej, 
jest niejaka Pawłowicz i do niej 
należy przykładać wszystko, jak 
do wzorca metra w Sevre pod 
Paryżem. Jeśli posłanka ma coś 
wspólnego z metrem, to raczej 

ze względu kumulację u niej 
chamstwa i głupoty, których ma 
od metra. Wyzywanie profeso-
ra, prawdziwego europejczyka 
uznawanego w świecie, swoistego 
autorytetu moralnego za pastucha 
i to kiepskiego, wymaga pilnej dia-
gnozy psychiatrycznej, ponieważ 
rujnuje to drastycznie wszelkie 
normy cywilizacyjne. A może pani 
Pawłowicz chciała pochwalić się, że 
ona w odróżnieniu od profesora 
jest pastuchem mocnej klasy? Jed-
nak nie odważyłbym się posłance 
powierzyć pasienia swoich bydlą-
tek, gdybym takie miał. Za bardzo 
lubię zwierzątka. Przecież po obco-
waniu z takim pastuchem mocnej 
klasy nadawałyby się wyłącznie do 
rzeźni, ze względu na bezpieczeń-
stwo otoczenia. 

świeżodruk – dopóty nie wie-
działem, że coś takiego istnieje, 
dopóki nie oświecił mnie w tej 
materii niezwykły ruletkowy szczę-
ściarz, Paweł Piskorski. Postanowił 
tenże stanąć w wyborcze szranki, 
czyli wyścigu do brukselskiego 
koryta. Uznał w swojej przenikli-

wości, że nie wystarczy pomachać 
zamaszyście szablą i pobawić się 
plastikowym helikopterkiem, aby 
wzbudzić entuzjazm elektoratu. 
Zatem kropnął ów świeżodruk, 
czyli wydrukowaną książkę, którą 
później wziął pod pachę i wciskał 
potencjalnym wyborcom. Najcie-
kawsze są tam jakieś mgliste insy-
nuacje o chapniętych od giermań-
ców dudkach przez naszą władzę. 
Nic konkretnego, jak to u Piskor-
skiego, który lubi robić wrażenie, 
że cokolwiek wie. Nie będę wnikał 
w walory poznawcze tego gniota, 
chociaż czytałem. Strata czasu. 
Bardziej frapuje mnie określenie 
świeżodruk. To dopiero nobilitacja! 
Brzmi jak starodruk! Nie jakaś tam 
pospolita książka, publikacja czy 
wydawnictwo, ale druk i to świe-
żością zalatujący. Chociaż jakiejś 
odkrywczej świeżości nie doszu-
kałem się. To raczej kiepskodruk i 
w dodatku wyjątkowo niestrawny, 
nawet dla mało wybrednego sma-
kosza słowa drukowanego. Ale za 
pomysł -czapki z głów. 

Roman Małek 

misjonarze bĘdĄ niesieli świeżodruk

zemsta na domu cesarskim
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Z dawnych przekazów, kronik, doniesień pra-
sowych i opowiadań wynika, że uganianie się za 
skórzaną piłką po łąkach, placach i podwórzach, tak 
przed wojną, podczas okupacji, jak i po wyzwoleniu 
nie traci nic ze swojej popularności. Wspomniałem 
już o kibicowaniu od czasów przedwojennej Resovii, 
o okupacyjnym kopaniu piłki w Olszynkach nad 
Wisłokiem i alei Pod Kasztanami. Nie inaczej było 
w latach czterdziestych na „boisku” szacownego I 
gimnazjum, zwanego przez uczniów pierwszą budą. 
Pomimo prymitywnych warunków, jakie posiadało 
gimnazjum przy ulicy 3 Maja, do zajęć w.f. zwanych 
wówczas gimnastyką (mała salka gimnastyczna i 
małe podwórko bez źdźbła trawy), zarówno na prze-
rwach między lekcjami, jak i po nich, grano w gałę 
i kiwano się namiętnie na twardym podłożu, często 
w tumanach kurzu lub w błocie po deszczu. W tym 
czasie nauczyciele wf, nie bardzo przygotowani do 
prowadzenia poprawnych ćwiczeń, rzucali uczniom 
piłkę dając upust chęciom uczniów i własnym brakom 
dydaktycznym.

W wielu klasach naszej budy większość stanowili 
chłopcy z okolicznych wsi, a ci nie mieli czasu na 
bieganie za piłką po zajęciach szkolnych u siebie na 
wiejskich podwórzach. Stanowili więc nieformalną 
grupę naszych kibiców, ale musieli za kibicowanie 
osobliwie płacić, każdy według swych możliwości i 
umiejętności. Istniał niepisany układ. My miasto-
wi graliśmy, a oni ze wsi odrabiali za nas zadania 
domowe (przeważnie z matematyki), przynosząc 
przed lekcjami gotowe rozwiązania, które były przez 
miastowych wpisywane do zeszytów.

Nasza buda miała niezłych kiwajłów. Część grała w 
Olszynkach w dzikiej drużynie „Wisłoczanka”, część 
w innych dzikich drużynach. Bardzo nieliczni byli 
juniorami „Resovii” lub „Stali”. Do najlepszych pił-
karzy zaliczali się: Edzio Merklinger, Zdzisław Sutyło, 

Tadek Barłowski, Antek Szczygieł, Sławek 
Truchanowicz i mój przyjaciel z czasów 
okupacji, Jurek Talaga. Inne rzeszowskie 
szkoły nie posiadały tak zorganizowanych 
jednostek, jak my. Nic dziwnego, że sława 
naszej gimnazjalnej reprezentacji głoszona 
przez kolegów z: Zaczernia, Budziwoja, 
Świlczy, Miłocina czy Rudnej zaowoco-
wała zaproszeniami na mecze towarzyskie. 
Towarzyszyłem jednej z takich imprez 
piłkarskich. OPewnego dnia nasza repre-
zentacja gimnazjalna wzmocniona Jasiem 
Kiecem, doskonałym asem „Wisłoczanki”, 
przybyła pieszo, korzystając z zaproszenia 
do Zaczernia, na rozegranie meczu z 

tamtejszym LZS-em. W tak poważnym meczu nie 
wypadało grać na bosaka, jak podczas naszych gierek 
w Olszynkach. Każdy został zobowiązany do wykom-
binowania białych koszulek i czerwonych spodenek. 
Gorzej było z butami, które nadawałyby się do gry w 
piłkę, ale od czego młodzieńcza zaradność. Niektó-
rzy przytargali ze sobą stare buciska, a niektórzy do 
takich buciorów powbijali do zelówek coś, co przypo-
minało prawdziwe korki!

Mecz sędziował miejscowy sekretarz sołtysa jakimś 
dziwnym gwizdkiem. W przerwie ktoś z miejscowych 
przytargał wiadro z kompotem. Mecz ku uciesze kibi-
ców zakończył się naszą honorową porażką. Po meczu 
bankiet. Wniesiono ławki z jedzeniem. Podano razowy 
chleb, masło oraz pyszne kwaśne mleko w kamion-
kach, prosto z piwnicy. Jedzenia było pod dostatkiem.

Po posiłku gospodarze zachowali się bardzo ele-
gancko. Zajechał duży drabiniasty wóz zaprzężony 
w dwa rumaki. Wkrótce cała nasza drużyna zajęła 
na nim swoje miejsca i żegnani przez miejscowych 
wyruszyliśmy uroczyście do Rzeszowa. Tak bywało 
na podobnych spotkaniach z sąsiednimi drużynami 
w okolicach miasta. Była to wspaniała radocha, nie 
do zapomnienia przez chłopców z miasta.

W taki oto sposób nie tylko rozegraliśmy bardzo 
dobry mecz, ale również podświadomie podtrzymali-
śmy głoszone wówczas hasło „Sojuszu miasta ze wsią”!

Warto przypomnieć, że w tym okresie chłopcy, 
którzy uprawiali sport, a w szczególności piłkę nożną, 
należeli do wyróżnionych spośród dużej grupy spo-
łeczności uczniowskiej. Jednak nie zawsze taką opinię 
podzielali nasi nauczyciele gimnazjalni, a niektórzy 
wręcz wyciągali wnioski, które nie wpływały dobrze 
na ocenę postępów w nauce dla biegających za piłką. 
Takie były czasy.

Zbigniew Gibała

Gała miarĄ popularności
zdarzenia i wspomnienia

Przez wiele lat 22 lipca był nie 
tylko świętem państwowym – spor-
towa Polska obchodziła tego dnia 
kolejne rocznice oddania do użytku 
Stadionu Śląskiego, jednej z dwóch 
– obok stołecznego Stadionu Dzie-
sięciolecia – reprezentacyjnych aren. 
Warto chyba wiedzieć, że obiekt ten, 
na którym rozgrywano najważniejsze 
mecze i zawody piłkarskie, żużlowe 
oraz lekkoatletyczne, ma mocne 
rzeszowskie konotacje: głównym 
projektantem chorzowskiego giganta, 
zwanego też kotłem czarownic, był 
inż. Julian Brzuchowski, przez trzy 
wojenne i powojenne lata mieszka-
jący i pracujący w Rzeszowie.

Urodzony w 1909 r. lwowiak, 
przed wrześniem 1939 asystent na 
Politechnice Lwowskiej, a także 
działacz i sędzia piłkarski, osiedlił 
się nad Wisłokiem w połowie 1943 
r. Sportowe pasje kontynuował w 
nowym miejscu po ustaniu okupacji 
niemieckiej. Z jego inicjatywy w 
styczniu 1945 utworzono Okręgowy 
Komitet Sportowy, w kwietniu tegoż 
roku został przewodniczącym Okrę-
gowego Kolegium Sędziów, a niewie-
le później reprezentował Rzeszów na 
pierwszym po wojnie walnym zjeź-
dzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
zwołanym w Krakowie. Wybrano go 
też do zarządu macierzystego OZPN.

Z tych zainteresowań wyrósł 
też Stadion Śląski. Brzuchowski, 
prowadzący przez wiele lat mecze 
piłkarskie najwyższej ligi, zawodo-
wo wyspecjalizował się właśnie w 
projektowaniu obiektów sportowych, 
naukowo zaś (w późniejszych latach 
uzyskał nawet stopień doktora i tytuł 
docenta, piastował godność prodzie-
kana Wydziału Ogrodniczego Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie) – teorią projektowania 

widowni sportowych. 
Budowę Stadionu Śląskiego rozpo-

częto w 1951 r., uroczyste otwarcie 
odbyło się (jakżeby inaczej…) w 
święto 22 lipca 1956 r. W inaugura-
cyjnym meczu reprezentacja Polski 
przegrała, niestety, z NRD 0-2. Był 
to dzień niewesoły także dla budow-
niczego areny, inż. Brzuchowskiego, 
nie tylko dlatego, że pominięto go 
podczas układania listy zasłużonych, 
a więc nagrodzonych odznaczeniami 
państwowymi, ale w ogóle nie zapro-
szono do loży honorowej. Dopiero 
po pięciu latach śląski możnowładca 
tamtych czasów, gen. Jerzy Ziętek, 
wręczył mu w kameralnych okolicz-
nościach Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Zmarły w 1987 r. architekt pro-
jektował i nadzorował budowę wielu 
obiektów sportowych. Najczęściej 
pracował wspólnie z żoną, rów-
nież architektem, Danutą Bredy-
-Brzuchowską. Ich dziełem są m.in. 
stadion Polonii Warszawa czy hala 
widowiskowo-sportowa Torwar. 
Pozostawił też bogaty dorobek teore-
tyczny w postaci licznych publikacji. 
Ślady rzeszowskiego epizodu jego 
biografii znaleźć można w książce 
doc. Franciszka Kotuli, wydanym już 
po śmierci autora notatek „Diariu-
szu muzealnym 1942-1948”. Dzięki 
niemu wiadomo, że wbrew temu, co 
podają niektóre źródła, Brzuchowski 
przybył do Rzeszowa - gdzie objął 
stanowisko architekta miejskiego – 
bynajmniej nie pod koniec 1944 r., 
ale już w lipcu 1943. Tak jest datowa-
na pierwsza wzmianka w zapiskach 
późniejszego docenta, wtedy kierow-
nika Muzeum Miejskiego. 

ciąg dalszy na s. 14
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Na świat dane było mu przyjść w 1949 roku. 
Wszystko miało swój początek w Boguchwale 
– jedynym najpiękniejszym miejscu na świecie. 
Lata 1963-1967 dla czesława drąga wypełniły 
się nauką w II Liceum Ogólnokształcącym w 
Rzeszowie. Studia rozpoczął na filologii rosyjskiej 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. 
Okres studiów wywołał u niego wiele zauro-
czeń: Klub „Odmieniec” przy ulicy Pułaskiego, 
pierwsze numery „Prometeja”, rajdy studenckie w 
Bieszczadach, juwenalia... Wykształcenie wyższe 
uzyskał wszakoż jako pedagog kultury. Te sprawy 
pociągały go do tego stopnia, że dziś czuje się 
jako animator kultury wojewódzkiej w pełnym 
tego słowa znaczeniu.

Pracę zawodową rozpoczął jako przewodni-
czący zarządu powiatowego Związku Młodzieży 
Wiejskiej w Rzeszowie. Potem kierował domem 
kultury przy Zakładach Porcelany Elektrotech-
nicznej „Zapel” w Boguchwale. Przyczynił się tam 
do powstania wielu zespołów artystycznych i kół 
zainteresowań. Zapelowska kultura promieniowa-
ła szeroko, służąc głównie załodze. Przez kolejne 
lata był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Boguchwale. Znów się kręciło, choć fundusze 
na kulturę nie były nadto w gminie rozkoszne, a 
decydentów wielu. Kolejnym etapem jego pracy 
zawodowej był Teatr im. Wandy Siemaszkowej w 
Rzeszowie, w którym pełnił funkcję kierownika 
Biura Obsługi Widowni. Dzięki temu mógł z 
bliska przyjrzeć się tajnikom sceny zawodowej i 
profesji aktorskiej. 

Od 27 lat pracuje w Wojewódzkim Domu 
Kultury. Jest kierownikiem Działu Upowszech-
niania Sztuki i Współpracy z Samorządami. Jest 
pomysłodawcą i inicjatorem wielu przedsięwzięć 
kulturalnych w Rzeszowie i na terenie Podkarpa-
cia. Do najpopularniejszych można zaliczyć orga-
nizację corocznych Parad Straży Grobu Pańskiego 
„TURKI”, Podkarpackie Wesele w Rymanowie 
Zdroju, Międzynarodowe Jarmarki Kowalskie w 
Ropczycach, Podkarpacka Izba Poetów, Podkar-
packi Konkurs Poezji Religijnej w Sędziszowie 
Małopolskim, Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów 
Poszukujących o Nagrodę Tadeusza Kantora w 
Wielopolu Skrzyńskim.

Czesław jest aktywnym realizatorem wielu 
imprez folklorystycznych na terenie Rzeszowa, 
ukazujących mieszkańcom miasta piękno ludo-
wych zespołów śpiewaczych i kapel regionalnych. 
Napisał 10 scenariuszy widowisk dla potrzeb 
teatrów ludowo-obrzędowych z województwa 
podkarpackiego.

Jest konferansjerem, który poprowadził już 
około dwa tysiące rozlicznych imprez (pierwsza 
udokumentowana w 1968 roku). Czego w tej 
przygodzie nie było: koncerty, festiwale, turnie-
je, konkursy, festyny, pikniki, imprezy oficjalne, 
kameralne i duże plenerowe, bale, studniówki, 
jubileusze firm... Jest jurorem wielu cenionych 
konkursów, konfrontacji oraz przeglądów folk-
lorystycznych w całym regionie. 

Czesław jest posiadaczem jednej z najwięk-
szych w Polsce kolekcji wydań epopei narodowej 
„Pan Tadeusz” oraz wszelkich obiektów i druków 
związanych z arcypoematem Adama Mickiewicza. 
Ma ponad trzysta wydań, w tym obcojęzyczne, 
XIX-wieczne i współczesne egzemplarze. Czę-
sto odbywa spotkania bibliofilskie, prezentując 

swoje zbiory w bibliotekach, muzeach, szkołach 
i placówkach kulturalnych. „Pan Tadeusz” – to 
jego dozgonna miłość, dlatego zbieractwu temu 
towarzyszą korespondencje, własne publikacje 
przyczynkarskie i cykl zdarzeń pn. „Panatade-
uszowy zawrót głowy”. 

Jako zapalony kolekcjoner posiada też bogaty 
zbiór walorów „okołofilatelistycznych”, związa-
nych z postacią Jana Pawła II, którego część pre-
zentował w dniach 1-11 kwietnia br. na wystawie 
w rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury, 
czcząc kanonizację największego naszego Rodaka 
Wszechczasów.

Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody 
wojewody i marszałka województwa podkarpac-
kiego, nagrody Franciszka Kotuli. Wyróżniony 
jest odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Czesław szczyci się swoją żoną Anią i czwórką 
wspaniałych dzieci. Najstarszy syn Przemysław 
jest kapłanem pracującym przy Episkopacie 
Polski, doktorem prawa kanonicznego. Dariusz 
kieruje Muzeum Etnograficznym im. Franciszka 
Kotuli w Rzeszowie, Piotr to dobrze zapowiada-
jący się matematyk, uczący w rzeszowskim IV 
LO i boguchwalskim Liceum Ogólnokształcącym. 
Córka Mirosława jest wysoko wyspecjalizowana 
w zawodzie psychologa. Razem z żoną cieszą się 
wszystkimi sukcesami dzieci i dwójką wnuków. 
Miło jest wspólnie pogadać, gdy wszyscy są 
razem. Ileż tematów, wątków i planów życio-
wych... Czesław mówi, że jako rodzice mają 
czasem kompleksy życiowe, gdyż dzieci ich inten-
sywnie podróżują po świecie, a im zostaje żywić 
nadzieję, że też tych wrażeń zakosztują.

Czesław zakochany jest w Rzeszowie, chociaż 
brakuje mu amfiteatru, ogrodu botanicznego 
i tramwajów. Prawda, jak niewiele? Poza tym 
wszystko idzie naprawdę wzorowo, bo i zieleń, i 
dużo placówek kulturalnych, i sport na niezłym 
poziomie, i ludzie życzliwi, niezepsuci metropoli-
talnym blichtrem. Jeśli prezydent wraz z rajcami 
miejskimi chcą to piękne miasto rozwijać, to nic 
tylko nie przeszkadzać.

Stanisław Rusznica

czesław drĄG
animator kultury

Górski rejs żeglarski 26 czerwca 2004 roku. 
To było równe 10 lat temu, na otwarcie wyre-
montowanego szkoleniowego ośrodka Krośnień-
skiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w 
Polańczyku nad jeziorem Solińskim zaproszono 
ówczesnego prezesa Polskiego Związku Żeglar-
skiego, wiesława kaczmarka. Prezes przybył 
i nawet ufundował puchary. Po powitalnych 

uprzejmościach poczynionych przez lokalnego 
prezesa, jerzego raka, padła komenda - bande-
ra na maszt. Sędzia głowny andrzej Głowacki 
podał trasę regat. 

Startowało wiele załóg. Imprezę uświetnił 
zespół „Klang” sławka Gołąba. W tym rejsie  
zdobyłem z załogantem markiem świgoniem 
puchar za I miejsce  w klasie T3. Trofeum  wrę-
czył mi osobiście ówczesny minister i prezes, 
Wiesław Kaczmarek. Na podstawie pucharu 
widnieje wygrawerowany napis „Powitanie Unii 
Europejskiej na polskich wodach w 2004 r.” 
Cały sezon żeglarski 2004 zaliczam do bardzo 
dla mnie udanych. Byłem ze swoimi załoganta-
mi 17 razy na pudle. 

Nie pamiętam pełnych wyników z tego 
historycznego, unijnego rejsu. Ale zapamiętałem 
sporo startujących w nim kolegów żeglarzy: 
witold wapiński, marek szwed, wojciech 
Gryglewicz, leszek ulewicz, adam dobrowol-
ski, marek sawicki, józef kogut, józef Guzik, 
kazimierz nowak, janusz jagoda, jan wilk, 
heniu worobiec, zenek kuśnierz.

Minęło od tej imprezy 10 lat. Wygrany prze 
ze mnie wówczas puchar chcę przekazać zwy-
cięzcy regat Eliminacji Pucharu Polski Jachtów 
Kabinowych w klasie T3, które odbędą się 14-15 
czerwca 2014 roku w tym samym ośrodku, w 
Polańczyku nad Soliną. 

Zbigniew Dyzio-Gibała

powitanie unii

ciąg dalszy ze s. 13
Po zapoznawczym spotkaniu Kotula 

nie szczędził lwowiakowi komplementów. 
Nazywał go „fanatykiem architektury i 
zabytków sztuki”, „młodym uczonym, 
estetą” – wkrótce jednak jego zachwyt 
przybyszem zblakł. Już w sierpniu 1943 r. 
zapisał: „Zdaje mi się, że inż. Brzuchow-
ski wobec braku zainteresowania czyn-
ników nadrzędnych stracił rozpęd. Do 
walki nie jest zdolny, nie umie walczyć”. 
Z września 1943 pochodzi uwaga: „A że 
inż. Brzuchowski ostygł w zapałach i nie 
bardzo się śpieszy, to wątpię, czy przed 
zimą coś da się zrobić”. 

Kotula jednak – jak sam niejednokrot-
nie przyznawał – bywał w gorącej wodzie 
kąpany, do narzekań nie należy więc 
przywiązywać większej wagi, zwłaszcza 
że jak zaświadczał, architekt miejski 
pomagał mu w zabiegach u hitlerow-
skich administratorów miasta o pienią-
dze na remont muzealnej kamienicy w 
Rynku, zaprojektował też wysoko przez 
pamiętnikarza ocenione dębowe drzwi 
do głównego wejścia. „Zaprojektował je 
tak, że w pełni harmonizują z drzwiami 
starych kamienic rzeszowskich. Mają 
ładną kutą klamkę, słowem – podobają 
się wszystkim”.

Po wojnie stosunki jakby się ochłodzi-
ły. Pierwsza notatka Kotuli z okresu PRL 
ma charakter mocno ironiczny: „On też 
zrobił się obecnie wielkim działaczem, 
też pławi się w znaczeniu, w projektach i 
planach”. Architekt zaczął wtedy inten-
sywnie działać w Rzeszowskim Związku 
Artystów Plastyków, co dało muzealniko-
wi powód, by całkiem już kąśliwie zapi-
sać: „(…) inż. arch. Brzuchowski, który 
koniecznie chce być sławnym malarzem”. 
W połowie 1945 r. dawny „młody uczony, 
esteta” całkiem się pogrążył w oczach 
Kotuli. Namówił otóż wysiedlonego ze 
Stanisławowa rzeźbiarza i medaliera, 
Wojciecha Przedwojewskiego, do współ-
pracy przy projekcie… pomnika wdzięcz-
ności dla Armii Czerwonej na konkurs, 
ogłoszony w Krakowie. „Brzuchowski 
dowiedział się o tym”, relacjonuje autor 
„Diariusza muzealnego”, „i jazda: sława, 

pieniądze. Z płaskorzeźbami sam nie 
dałby sobie rady, dalejże omotać starego 
i stary dał się omotać. (…) Dziwny to 
jest człowiek. Inteligentny, jak chodzi o 
sztukę dużo umie, uczciwy i sumienny, 
tylko – sam mówi, że on bardziej się 
czuje malarzem, mniej architektem. I 
sam uważa się za artystę. Co więcej, 
na tym punkcie jest niesłychanie czuły. 
(…) Dużo, dużo artystów można klaką 
zupełnie kupić, za poklask sprzedaliby 
rodzonego ojca. Do tych najskrajniej-
szych należy właśnie Brzuchowski. Aż to 
jest niemiłe i mnóstwo ludzi to u niego 
mierzi. Znane było jego wystąpienie, jako 
prezesa związku współpracy kulturalnej 
polsko-sowieckiej – niesmaczne, obraża-
jące polską młodzież. A teraz konkurs, 
w którym weźmie udział mało ludzi, ze 
znanych względów – jak opuścić taką 
okazję”.

Inż. Brzuchowski rozstał się z Rze-
szowem – i stanowiskiem architekta 
miejskiego - w lipcu 1946 r. Franciszek 
Kotula, mimo wszystkich zastrzeżeń, 
żegnał go z żalem. „Wyjeżdża warto-
ściowy człowiek dr Piszczkowski, opusz-
cza Rzeszów inż. Brzuchowski, który 
przynajmniej robił dużo wiatru i jednak 
dużo też umiał. Naprawdę, jeśli chodzi 
o stronę kulturalną i artystyczną, to – 
fatalny upadek i jałowizna”. W innym 
zaś miejscu daje ocenę rekapitulującą, 
sprawiedliwą: „Opuścił Rzeszów inż. J. 
Brzuchowski, bardzo ruchliwy człowiek, 
który do wszystkich odczytów i imprez 
wprowadzał ducha dyskusji i walki. 
Zagmatwał się w różnych czynnościach, 
tyle sobie narobił nieprzychylności, że 
poszedł, a szkoda go”.

Brzuchowski wyjazdu chyba nie żało-
wał. Rozwinął się zawodowo, dostąpił 
naukowych godności – a jego największe 
dzieło, Stadion Śląski, sprostało próbie 
czasu i służy zgodnie z przeznaczeniem 
do dziś, podczas gdy oddany rok wcze-
śniej Stadion Dziesięciolecia zniknął 
z warszawskiego pejzażu, by ustąpić 
miejsca frymuśnemu Stadionowi Naro-
dowemu...

(wald)
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Blokady antyalkoholowe unie-
możliwiają pijanym kierowcom 
uruchomienie samochodu. W Polsce 
trwa debata jak problem kierowców 
jeżdżących po pijaku rozwiązać. 
Debata taka prowadzona jest w 
audycji Polskiego Radia „Wieczorne 
Polaków rozmowy”. Dyskusja trwa 
na temat - czy takie rozwiązania 
sprawdziłyby się w naszym kraju.

Instytut Transportu Samocho-
dowego, w związku z nasilającymi 
się przypadkami jazdy pod wpły-
wem alkoholu i powodowania w 
tym stanie poważnych w skutkach 
wypadków, zorganizował spotkanie 
z Agnethą Lund, przedstawicielką 
szwedzkiej firmy produkującej blo-
kady antyalkoholowe.

Podczas spotkania poruszono 
najważniejsze problemy techniczne, 
finansowe, organizacyjne dotyczące 
stosowania blokad i doświadczenia 
krajów, które już wdrożyły to roz-
wiązanie. Na spotkaniu obecna była 
Ilona Buttler, psycholog transportu, 
która w studiu RDC mówiła o walce 

z tym problemem. Jak zauważa, w 
ostatnich latach Polska zaostrzała 
kary, ale to nie doprowadziło do 
znaczącej poprawy statystyk. - 
Działania tradycyjne, na przykład 
zaostrzanie kar, zaczynają być mało 
skuteczne, bo nie wpływają na 
zachowanie kierowców, którzy piją 
dużo, są uzależnieni od alkoholu 
lub wcześniej byli karani. Na nich 
kary nie działają. Tutaj pojawia się 
miejsce dla blokad antyalkoholo-
wych – mówi Ilona Buttler.

Blokady są połączone z zapłonem 
silnika. Kierowca, który wsiada 
do samochodu musi wykonać test 
trzeźwości. Jeśli go nie zda, silnik 
nie zapali.

- Jeszcze kilka lat wstecz nie 
mieliśmy aż tak dużego problemu 
ze spożywaniem alkoholu, a potem 
jazdy na podwójnym gazie. Teraz 
dogoniliśmy już średnią unijną – 
podkreśliła w RDC Ilona Buttler. A 
kraje Unii Europejskiej już wprowa-
dzają blokady antyalkoholowe. Prym 
tu wiedzie Szwecja, która takimi 

rozwiązaniami interesuje się od 1998 
roku. Kierowcy blokady zakładają 
dobrowolnie. Obecnie wyposażono 
w nie ponad 70 tys. pojazdów.

Parlament Europejski opowie-
dział się za wprowadzeniem blokad 
antyalkoholowych w nowych samo-
chodach i zmniejszeniem prędkości 
do 30 km/h w miastach po to, żeby 
ograniczyć śmiertelność wypadków 
drogowych.

UE powinna dążyć do wpro-
wadzenia obowiązku stosowania 
blokad antyalkoholowych w nowych 
samochodach pasażerskich i dostaw-
czych oraz ograniczenia prędkości 
do 30km/h na obszarze zamiesz-
kałym przez ludzi - wynika z rezo-
lucji przyjętej dziś przez Parlament 
Europejski.

Posłowie wzywają do opracowa-
nia planu na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz zalecają 
harmonizację przepisów i znaków 
drogowych, zasad przeprowadzania 
kontroli technicznych pojazdów oraz 
ujednolicenia limitów zawartości 
alkoholu we krwi kierowców.

Celem jest całkowite uniknięcie 
ofiar śmiertelnych w ruchu dro-
gowym. Rezolucja przyjęta dziś 
przez Parlament wzywa do podjęcia 
działań mających na celu w latach 
2010-2020 ograniczenie o połowę 
liczby śmiertelnych wypadków dro-
gowych, zmniejszenia liczby ofiar z 
obrażeniami zagrażającymi życiu o 
40 procent i śmiertelności dzieci (do 

14 lat) w wypadkach drogowych o 
60 procent. Parlament Europejski 
proponuje, aby Komisja Europejska 
powołała w trybie priorytetowym 
koordynatora UE ds. bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, którego 
zadaniem byłoby ułatwianie przygo-
towywania, wdrażania i egzekwowa-
nia strategii bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

W 2009 r. na europejskich dro-
gach zginęło 35000 osób, a 1,5 
miliona odniosło obrażenia, w tym 
również poważne, często prowadzą-
ce do kalectwa - podaje PE. Społecz-
ne i gospodarcze koszty wynikające 
z wypadków drogowych są ogromne 
(ok. 130 mld euro w 2009 r.). Do 
tego dochodzi nieszczęście,  żałoba 
bliskich, cierpienie rannych i drama-
tyczne chwile w życiu poszkodowa-
nych. Liczba 35 000 ofiar śmiertel-
nych w ruchu drogowym odpowiada 
w ruchu lotniczym katastrofie ok. 
250 średniej wielkości samolotów z 
kompletem pasażerów na pokładzie

DZ

czy powinny obowiĄzywać blokady 
antyalkoholowe w pojazdach?

policjałki
rasistowski wyczyn

22-letni mieszkaniec gminy Iwierzyce, 
należy mniemać, pokazowo teraz odpowie 
za swoje rasistowskie chamstwo. On i jego 
kumpel. Te odrażające kreatury zaczepiły 
bowiem matkę z dziećmi, w tym z czte-
roletnim czarnoskórym malcem, gdy szła 
spokojnie ulicą Grunwaldzką w Rzeszo-
wie. Gdyby jej syn był równolatkiem tych 
chamów, mógłby po prostu strzelić w pysk 
napastnika. A tak matka napadnięta rasi-
stowskimi wyzwiskami, pochwyciła dzieci 
i salwowała się ucieczką. Ale niebawem 
w jednej z galerii handlowych znowu ją 
obrzucili stekiem rasistowskich wyzwisk. 
Odnotowała to kamera monitoringu. I 
gdy pojawił się tam za kilka dni poszu-
kiwany rasista, ochrona sklepu natych-
miast powiadomiła policję i zatrzymała 
delikwenta do przybycia funkcjonariuszy.   

szalona jazda
Sąd oceni, jaką karą udokumentować 

szaleńczą jazdę 29-letniego motocyklisty 
po ulicach Tarnobrzega, który nie zatrzy-
mał się do kontroli drogowej, ominął poli-
cjantów i pędził z prędkością 228 km na 

godzinę. Popełnił w krótkim czasie szereg 
wykroczeń i spowodował dziesiątki zagro-
żeń dla innych, pieszych i kierowców. Jed-
nak go pochwycono, sprawdzono i zabrano 
mu prawo jazdy. Dlaczego nawiał przed 
funkcjonariuszami drogówki? Nie potrafił 
wyjaśnić przyczyn takiego zachowania, 
mimo że był trzeźwy, co także policjanci 
sprawdzili i udokumentowali.    

nerwowa
kierowczyni

36-letnia mieszkanka Grabownicy 
Starzeńskiej też straciła prawo jazdy. 
Stanie przed sądem, ale jej wykroczenie 
zakończyło się zderzeniem z innym autem 
i poważną kolizją. Trochę zbyt nerwowo 
wyprzedzała i nastąpiło zderzenie. Na 
szczęście ofiar w ludziach nie było. Ucier-
piał tylko jej volkswagen i najechany przez 
nią opel insygnia. A wszystko to działo 
się w niedzielę na drodze prowadzącej z 
Brzozowa do Sanoka. Sprawczyni kolizji 
miała ponad 0,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Policjanci uznali zatem, że była 
pijana. Zaiste?
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I l e  w 
n a s z y m 
k a t o l i c -
kim naro-
dzie jest 
prawd zi-
wej wiary 
i codzien-
nego życia 
według jej 
z a s a d ? 
D o b r e 
p y t a n i e . 
Nie cho-
dzi mi o 

deklaracje i klęcznikową manifestację, ale rze-
czywiste przestrzeganie dekalogu, przykazań 
o miłości bliźniego czy unikania 7 grzechów 
głównych. Przytłaczająca większość owych 
deklaratywnych wyznawców wiary nawet nie 
potrafi ich poprawnie i w całości wyliczyć. 
Sprawdzałem, dwója na szynach. Zatem kto 
sobie nimi głowę zawraca? 

Wyszło to znowu przy okazji pogrzebu gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego. Powiało inkwizycją 
nawiedzonych i falą nienawiści w obliczu 
śmierci. Pomijam już fakt, iż był to sybirak, 
żołnierz II wojny światowej, uznany dowód-
ca, premier polskiego rządu, ale był również 
skutecznym konstruktorem okrągłego stołu i 
pierwszym prezydentem Polski po transfor-
macji ustrojowej. Jak ma się jego stan wojenny, 
który rzeczywiście uchronił nas przed narodo-

wą tragedią, do zamachu majowego Józefa Pił-
sudskiego z 379 ofiarami, praniem prezydenta 
Rzeczpospolitej po twarzy i poniewieraniem 
marszałka Sejmu? A Bereza Kartuska? Fero-
wane dzisiaj wyroki w sprawie generała nie są 
ani obiektywne, ani rzetelne, ani sprawiedliwe, 
bo takie być nie mogą. Za dużo w nich poli-
tycznego chciejstwa, życzeniowych uproszczeń 
i ideowego obstalunku. Najbardziej zaskakują 
mnie opinie niby uczonych historyków, którzy 
odżegnują generała od czci i wiary, a właśnie 
od nich należałoby oczekiwać rozwagi, sza-
cunku dla faktów i niepopadania w polityczną 
egzaltację. Dlatego nie mogę uznać za poważne-
go naukowca ani prof. Paszkowskiego, ani tym 
bardziej prof. Antoniego Dudka. Wypowiada-
nie idiotyzmów na temat pogrzebu generała 
nie przystoi poważnemu naukowcowi. A już 
sugerowanie przez prof. Dudka pozbawienia 
możliwości pochówku w jakimkolwiek uzna-
nym miejscu graniczy z polityczną paranoją.

Najwyższe władze też narobiły ze strachu w 
portki i wymyśliły coś niezwykle pokrętnego, 
czyli skrzyżowanie psa z wydrą. Pogrzeb niby 
państwowy, ale rodzinny. Tylko msza w kate-
drze polowej państwowa, kompania honorowa 
też, koszt także, ale reszta to już owo skrzy-
żowanie psa z wydrą. Nie pojawiła się żadna 
aktywność, nawet symboliczna, w kwestii 
korpusu dyplomatycznego. A nasz minister 
od zagranicznej polityki zapytany o to, raczył 
sobie robić dyplomatyczne jaja, odpowiadając, 
że nikt z zagranicy nie zwrócił się do niego w 
tej sprawie. To pan minister nie zna protokołu 
dyplomatycznego w tej sprawie? Może rżnąć 
głupa, że nie zna. Ale po jaką cholerę zatrud-
nia protokolarnych urzędników? Prezydencki 

minister Nałęcz także potwierdzał co rusz, że 
cały ceremoniał pogrzebowy jest właśnie owym 
skrzyżowaniem. To jak to w końcu jest panie 
profesorze? Obowiązuje u nas jakiś protokół 
ceremoniału państwowego czy nie? Bo w Togo 
i na Haiti obowiązuje. 

W sprawie pogrzebu generała IPN wydalił 
z siebie kuriozalne, antygeneralskie oświad-
czenie, chociaż w żadnym akcie normującym 
działalność owego instytutu nie doczytałem 
się nawet cienia takich uprawnień. Zresztą nie 
po raz pierwszy IPN wypowiada się nie na 
temat ze swojej sfery działalności. Jak tak dalej 
pójdzie, może dojść do sytuacji, że strażnicy 
śmietnika SB będą również wydalać oświad-
czenia na temat prawidłowości krzywizny u 
garbatego.

W prawdziwe zdumienie mogła wpra-
wić pogrzebowa krucjata dwóch poselskich 
wybrańców narodu. Nie zasługują na wymie-
nianie ich z nazwisk ze względu na poziom 
zidiocenia ich wypowiedzi. Gdy dochodziło do 
ogłaszania stanu wojennego wchodzili na bacz-
ność pod stół i mogli żeglować w skrzynce po 
marmoladzie, ale są najwybitniejszymi znawca-
mi tego okresu. Wygląda na to, że nauki pilnie 
pobierali u niejakiego Macierewicza i wyżej 
wzmiankowanych profesorów. Sami uznają się 
za żarliwych katolików, ale z różańcem chcą 
zablokować pogrzeb. Cóż to ma wspólnego z 
podstawową zasadą tej wiary, czyli miłosier-
dziem i miłością bliźniego oraz chrystusowym 
nakazem godnego grzebania zmarłych? O 

powadze w obliczu śmierci już nie wspomnę. 
Trzeba być nieźle porąbanym, aby jednym hołd 
po śmierci oddawać na ulicach (katastrofa smo-
leńska) wydzierając się z wyzwiskami, a innym 
blokować ceremonię pogrzebową z różańcem w 
ręku i z tymi samymi wyzwiskami, ale odwrot-
nie skierowanymi. Taż to zalatuje talibanem z 
szariatem na sztandarach! Gdy słyszy się coś 
takiego, to nawet ateiści zaczynają się modlić 
i nawet łysym włosy dęba stają. Na nic zdały 
się rozważne i mądre na ogół wypowiedzi 
hierarchów kościelnych, prezydenta Wałęsy, 
poważnych polityków i uczonych. Zwyciężyła 
głupota.

Prawdziwego czadu teologicznego dał dr 
teol. ks Jacek Dunin-Borkowski, który stwier-
dził, że wszystkie sakramenty, które przed 
śmiercią przyjął generał, są nieważne i szlus. 
Dlaczego? Bo ponoć ktoś nałożył na niego klą-
twę, którą mógł zdjąć tylko kard. Nycz, a nie 
zdjął. Więc jak to jest panie doktorze? Skoro 
następuje przez określone sakramenty pojed-
nanie z Bogiem, to do czego jest tu potrzebny 
jeszcze kardynał? A może on jest ważniejszy od 
Boga? Nie rozumiem. A propos klątwy. Papież 
Grzegorz XII obłożył klatwą cały nasz naród 
za pierońskie lanie sprawione pod Grunwaldem 
krzyżakom i całemu chrześcijańskiemu rycer-
stwu. Nigdzie nie doczytałem się, aby ją ktoś 
zdjął. I słusznie, bowiem trudno było wskrzesić 
krzyżaków. Jeśli tak, to owa klątwa powinna 
wisieć i na kardynale oraz doktorze teologii. 
Bo przecież kardynał Polakiem jest, jak naj-
bardziej. Jak zatem obłożony klątwą będzie ją 
zdejmował z kogoś innego, też obłożonego? Ot 
teologiczny zagwozdek!                                          

Roman Małek      

polskie piekło na ziemi

zezem na wprost powiedzieli
Prawie wszyscy oficjalnie popierają unię 

energetyczną Tuska, ale co z tego? Wszyscy 
potakują, ale nikt nic nie robi.            

                                   Guy Verhofstadt 

 To Ukraińcy  muszą w demokratyczny 
sposób zadecydować, czego chcą, a wyjazdy 
przedstawicieli świata naszej polityki na 
Kijowski Majdan i wykrzykiwanie tam 
„Sława Ukrainie, Hierojom Sława”, znaczy 
dokładnie to samo co „Sława banderow-
com”.

poseł Mieczysław Golba
  
Bogate dzieci i ich rodzice na skraju 

nędzy to zjawisko coraz częstsze.
Izabela Żbikowska

Miliony młodych ludzi straciły tysiące 
godzin na niby-zdobywaniu niby-wiedzy w 
niby-szkołach i na niby-uczelniach.         

Jacek Żakowski
 
 Tłumaczenie rebelii na wschodzie 

Ukrainy interwencją Kremla jest wygodne. 
Ale to zbyt proste wyjaśnienie. Kijów płaci 
rachunek za wszystko złe, co działo się tu 
od początku niepodległości.

Paweł Reszka 

Dzisiaj już nie ma się co pytać o człon-
kostwo Ukrainy w UE, ale o przetrwanie 
Ukrainy. 

Aleksander Kwaśniewski

  Nepotyzm jest straszliwą chorobą, 
która niszczy polską samorządność na 

każdym szczeblu, a społeczeństwo bardzo 
źle to odbiera.

Jerzy Borcz, radny sejmiku 

Jestem po to, aby otwierać ludziom 
drzwi do kościoła.

abp Wojciech Polak

 To nie jest żadna wolność, kiedy prezes 
banku całe ryzyko przenosi na klienta.

Jan Krzysztof  Bielecki  

Akademicki kombajn pracuje. Byleby 
tylko student nie uciekł i dotacji nie obcięli.

prof. Jan Hartman

Niedawno zrobiłem eksperyment: w 
zatłoczonym wagonie grupa chłopaków 
zaczęła mnie obrażać i popychać. Chciałem 
sprawdzić, czy ktoś stanie w mej obronie. 
Ludzie odwracali głowy. Potem byłem 
wściekły na siebie, że pozwoliłem się tak 
upodlić.                     

poseł Robert Biedroń

Wojciech Jaruzelski z pewnością zostanie 
zapamiętany przez historię jako jedna z 
najwybitniejszych postaci polskiej polityki 
drugiej połowy XX wieku.

Aleksander Kwaśniewski

 Myślę, że przez pierwsze trzy miesiące 
tak narozrabiam, że będą o mnie długo 
pamiętać. Trzeba iść do centrali UE, by ją 
rozsadzić od środka.                                              

Janusz Korwin-Mikke
Wybrał Marian Ważny
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Czerwiec to miesiąc końcówki 
roku szkolnego, wystawiania ocen 
z wiedzy i zachowania. Komu 
mierne, a komu świadectwo z 
paskiem. Widać jak na dłoni, 
gdzie pracowała główka, a gdzie 

trzeba pogrozić palcem. Patrząc 
na obecną sytuację w Polsce, to w  
zasadzie trzeba byłoby wszystkim 
pogrozić palcem, a jak wszyst-
kim, to znaczy, że do nikogo nie 
dociera odczuć upomnienie. Bo i 
tak wiadomo, że przejdzie się do 
następnej klasy (czytaj - innej, 
ciepłej posadki). 

Czasami grożący paluszek, albo 
inna część ciała zwykłego zjadacza 
chleba zaboli i wtedy, oprócz leków 
wszelkiej maści, dostaje się skiero-
wanie na zabiegi rehabilitacyjne. 
Gabinetów rehabilitacyjnych jest 
w mieście sporo, no bo sporo jest 
ludzi, którym trzeba na kolano dać 
jonoforezę, na kręgosłup ultradź-
więki, a szyję lub bark oziębić od 
gorących myśli, czy czynów. Nie 
trzeba już wyjeżdżać do kurortów, 
by moczyć się w słonej wodzie, 

bowiem na Rycerskiej kompać 
się można w dużych wannach do 
woli. Dla pełnego komfortu życia  
niedomagającego narodu powstały 
też dzienne odziały rehabilitacji 
i podczas 21 dni ma się zabiegi 
wszelakie. A do tego jaki personel! 
Rehabilitantki niczym modelki, a 
masażyści to istne ciacha do schru-
pania. Od razu poziom zadowole-
nia z życia znacznie się podnosi. 
Nic dziwnego, że ludziska chętnie 
z tych dobrodziejstw korzystają. 
No bo na miejscu, profesjonalnie, 
a do tego milutko. Terminy zakle-
pane do jesieni. 

Kiedyś w maju siedzę sobie 
w jednych z  rzeszowskich gabi-
netów czekając, aby mnie prądy 
pokopały w pewną częśc ciała, 
gdy weszło dwoje starszych ludzi, 
bo w tym dniu mieli rozpocząć 

swoje leczenie. A tu bach, zabie-
gów nie będzie, bo wszystkowie-
dzący z NFZ raptem zakręcili 
dobroczynny kurek. Ot, tak na 
pstryknięcie palca. A co, mają 
władzę, to mogą! Nie pomagają 
przeprosiny pracownic gabinetu, 
które o całej sprawie dowiedziały 
się pół godziny temu. Starsi ludzie 
źli, smutni i bezradni opuszcza-
ją tak do tej pory przyjazny im 
Dzienny Oddział Rehabilitacji. 
Muszą objechać cały Rzeszów, by 
gdzieś ich w końcu przyjęto, ale i 
to nie wiadomo kiedy. Oj, pogro-
zić za to trzeba palcem, pogrozić. 
I widać, że główka zasiedziałych 
na ciepłych posadkach urzędasów 
bardzo niedomaga, oj niedomaga. 
Oziębić, potelepać prądem i do 
kotła z wrzącą siarkową wodą!

Nina Opic

Jeśli okłamiesz rząd, to popełniłeś przestępstwo. Jeśli 
rząd okłamie ciebie, to jest tylko polityka.

NN
Co za absurd! Człowiek przez 5 lat uczy się mówić, 

a przez następne 50 lat uczy się milczeć.
E. Hamingway

Z kobietami to już nic mi nie wychodzi. Bo jedyne co 
mi naprawdę staje, to tylko śmierć przed oczami.

W. Sokorski
Dziewczyno! Im więcej ciała pokazujesz, tym twój 

intelekt jest mniej interesujący.
T. Boy-Żeleński

Ciężkie czasy nastały, również dla kobiet lekkich 
obyczajów.

A. Decowski
Jednym z wielkich problemów naszej kultury to 

przeciwstawienie się Europie. Nie będziemy narodem 
prawdziwie europejskim, póki nie wyodrębnimy się 
z Europy, gdyż europejskość nie polega na zlaniu się 
z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową, 
specyficzną i nie dającą się niczym zastąpić.

W. Gombrowicz
Co cztery lata wyborcy stawiają krzyżyk, a później 

muszą go nosić.
B. Berg Khasnowar

Świat jest piękny! I to jest właśnie takie smutne.
S. J. Lec

Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w 
głowie.

J. Himilsbach
Zebrał Rom

mĄdrości

rozmaitości

KRZYŻÓWKA

poziomo: 3/ ostatni oznajmi 
początek wakacji, 7/ ciepły, 
rzęsisty, wiosenny opad, 8/ 
wynik mnożenia, 9/ kuratela, 
dozór, 10/ zażywanie leków, 
popijanie, 11/ cynfolia, staniol, 
14/ wskaźnik inteligencji albo 
rezultat dzielenia, 15/ zwój 
stówek, 16/ zakładany zamiast 
muchy.

pionowo: 1/ komplet piłkarzy na boisku, lub ... szkół zawo-
dowych, 2/ szkodliwy minerał, stanowił pokrycie dachów oraz 
materiałów ogniotrwałych, 3/ armata, 4/ mała, cicha, daleko od 
miasta lub olimpijska, 5/ na mapie Podkarpacia oznaczona kolo-
rem zielonym, 6/ żyć bardzo skromnie, czyli wiązać ... z ..., 11/ 
... Harcerstwa Polskiego, 12/ najbliższe otoczenie Rzeszowa, 13/ 
pokój wynajmowany w pensjonacie na urlop.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła zawie-
rające literę Ł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru nagrody otrzymują Stanisława Bylica z Rzeszowa 
i Irena Siudak z Ulanowa.

Emilian Chyła  
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z ławeczki nad wisłokiem

paluszek i Główka

Miesiąc, w którym wiosna prze-
chodzi w lato. Na polach kłosi się 
i szybko zakwita żyto, którego 
pyłek jest prawdziwą zmorą dla 
alergików. Łąki pachną świeżo 
skoszoną trawą, pierwszym sia-
nem. W lasach, sadach i na łąkach 
ruch i gwar. Na świat przyszło 
nowe pokolenie ptaków i ssaków. 
W wodach trwają jeszcze gody żab 
wodnych, a kijanki ropuchy, żaby 
trawnej i moczarowej przeobrażają 
się w dorosłą postać tych płazów. 
Zakwita tatarak, sitowie, pałka 
wodna. Z toni wyłaniają się liście 
grążeli żółtych i grzybieni białych, 
rozety osoki aloesowatej, które 
oczekiwały na dnie zbiorników, 
aby na czas kwitnienia podpłynąć 
ku powierzchni wody. 

Trwa tarło ryb karpiowatych 
(klenia, lina, karpia, karasia). 
W naszych wodach występują 
dwa gatunki karasia. Rodzimy 
karaś złocisty nie ogranicza się 
do jednorazowego ikrzenia. W 

kilkunastodniowych odstępach 
powtarza on składanie ikry w 
przybrzeżnych zaroślach, licząc na 
to, że któryś z kolejnych wylęgów 
trafi na sprzyjające warunki do 
rozwoju. Drugi introdukowany u 
nas karaś srebrzysty, zwany japoń-
czykiem chociaż akurat pochodzi 
z Chin, rozmnaża się w bardzo 
ciekawy sposób. Ponieważ w Polsce 
występują wyłącznie samice tego 
gatunku ikra złożona przez nie 
pobudzana jest do rozwoju przez 
kontakt z nasieniem innych ryb 
karpiowatych. Ten sposób rozmna-
żania nazywa się dzieworództwem 
(ginogenezą). Potomstwem są 
tylko samice. 

W starorzeczach i rozlewiskach 
tarło odbywa największa z naszych 
ryb – sum. Wśród młodej roślin-
ności dennej samica swym silnym 
i ciężkim ciałem wygniata gniazdo. 
Do niego składa ikrę, którą po 
zapłodnieniu pielęgnuje i chro-

ni przed nieproszonymi gośćmi 
samiec. 

Czerwiec, najcieplejszy miesiąc 
w roku sprzyja wędkowaniu. Dni 
są coraz dłuższe, noce ciepłe, 
czasem wręcz parne. Łatwiej zde-
cydować się na wypad nad wodę. 

Ryby, korzystając z obfitości 
pokarmu, żerują niemal przez 
cały dzień. Na czerwcową zasiadkę 
najlepiej wybrać się wczesnym ran-
kiem lub późnym popołudniem. 
Możemy spodziewać się brań ryb 
spokojnego żeru, takich jak: karp, 
amur, leszcz, a także drapieżników: 
szczupak, okoń, sandacz i węgorz. 
Dwa ostatnie gatunki sandacz i 
węgorz jako tzw. ciemnolubne 
większą aktywność wykazują od 
zmierzchu do świtu, ale bywa że 
żerują także w ciągu dnia. 

W czerwcu obowiązuje zakaz 
połowu: brzany, certy, suma oraz 
ryb prawnie chronionych.

Janusz Jędrzejek

wieści spod kija czerwiec

Nie wypuszczać do lasu, broń Boże! Z taką koalicją biedne niedźwiedzie nijak nie 
poradzą sobie.   

zaGadka

Ilu ludzi i ile drabin potrzeba do umycia jednego okna w urzędzie 
marszałkowskim przed przybyciem Prezesa I Ogromnego na jego umiło-
waną, podkarpacką ziemię? Odpowiedzi prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji. Wśród autorów poprawnej odpowiedzi rozlosujemy trzy nagrody 
książkowych. Fot. A. Baranowski.


