
Linetech to jedyna prywatna firma w Polsce, która 
zajmuje się przeprowadzaniem przeglądów i serwisów 
samolotów pasażerskich. Jak informuje Piotr Kaczor, 
prezes spółki Linetech Holding, rozpoczęła ona już 
działalność na terenie rzeszowskiego lotniska. Wcze-
śniej firma pomyślnie przeszła certyfikację wykonaną 
w dniach 27-28 października przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego. W hangarach Linetech w Jasionce prowa-
dzony jest przegląd na samolocie Boeing 737-900, a w 
kolejce zaparkowany na płycie postojowej czeka samo-
lot Airbus A321. Oznacza to, że najnowocześniejszy i 
jedyny w tej części Europy tego typu obiekt (hangar 
H1 w Jasionce jest największym hangarem w Polsce) 
od nowego roku rozpoczął pracę pełną parą. Grupa 
Linetech za sprawą niedawnego przejęcia słoweńskiej 
Adria Airways Tehnika dysponuje dzisiaj 6 hangara-
mi o łącznej powierzchni ponad 25 tys. mkw., które 
pozwalają na jednoczesną obsługę 13 różnych samo-
lotów pasażerskich klasyfikacji kodu C – najbardziej 
popularnych typów statków powietrznych: Boeing, 
Airbus, Bombardier, Embraer i ATR. Pozostałe dwie 
stacje obsługi bazowej znajdują się w Katowicach i 
Lubljanie. Stanisław Nowak, prezes Portu Lotniczego 
Rzeszów-Jasionka, cieszy się, że Linetech rozpoczął już 
działalność, a hangary firmy zaczęły pracować pełną 
parą. – To dobra wiadomość nie tylko ze względu na 
podjęte wcześniej decyzje co do rozbudowy naszej 
infrastruktury. Ale też – jak sądzę – dla linii lotni-
czych, które mają dzięki temu możliwość wykonania 
przeglądów technicznych pod okiem najlepszych spe-
cjalistów i przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz 
technologii – uważa prezes Nowak.

W lutym 2016 r. szósta już Gala Lotniskowa pod-
sumowała kolejny rok działalności Portu Lotniczego 
Rzeszów-Jasionka. W ubiegłym 2015 roku zostało tu 
odprawionych 645 tysięcy pasażerów. To ponad 7 proc. 
więcej niż rok temu. Łącznie wykonanych zostało 13 
723 operacji lotniczych. 

ciąg dalszy na s. 13
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BAZA SERWISÓW 
SAMOLOTÓW

II BAL PRZYJACIÓŁ RZESZOWA
s. 8-9

Ich wysokości królewska para koronowana na II Balu Przyjaciół Rzeszowa – Anna Czenczek i Marek Ustrobiński. Fot. A. Baranowski.

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
p oz b aw io n y c h  ja k ic hk olw ie k 
politycznych emocji, a bogatych 
w sielankowy i przyjazny nastrój  
w rodzinnej atmosferze

życzy zespół redakcyjny

Sat ysfakcjonującego 
uw ielbienia  ze  st rony 
b r z y d s z e j  c z ę ś c i 
ludzkiego rodu, nie tylko  
w Mię d z y n arodow y m 
Dniu Kobiet.

życzy zespół redakcyjny

W Towarzystwie Przyjaciół Rzeszowa odnowiono 
starania zmierzające do integracji ruchów regio-
nalnych. Powstała grupa inicjatywna powołania 
Podkarpackiego Związku Towarzystw Regionalnych. 
Związek ten skupiałby na zasadzie dobrowolności 
towarzystwa regionalne i miłośnicze miast, gmin, 
ziem na terenie województwa. 

Inicjatywa ta została zainspirowana powoły-
waniem podobnych stowarzyszeń w innych woje-
wództwach. Proces integracji ruchów regionalnych 
został zapoczątkowany w czterech województwach: 
lubelskim, małopolskim, opolskim i dolnośląskim. 
Na poziomie ogólnopolskim funkcjonuje Rada Kra-
jowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej, skupiająca przedstawicieli ruchów 
regionalnych. W ramach rady podejmowane są 
działania zmierzające do umacniania roli i znacze-
nia polskiego regionalizmu poprzez wyzwalanie 
inicjatyw w tzw. małych ojczyznach i współpracę 
z lokalnymi samorządami. Zarząd rady inspiruje 
istniejące stowarzyszenia regionalne do konsolidacji 
w ramach województw, ponieważ ich kondycja może 
ulegać systematycznej poprawie dzięki pogłębianiu 
więzi międzyregionalnych przy wykorzystywaniu 
nowoczesnych narzędzi elektronicznych do wymiany 
doświadczeń. 

Przywołując idee i cele ruchów regionalnych war-
to spojrzeć refleksyjnie na ich genezę i historię. Ety-
mologiczne znaczenie słowa regionalizm wywodzi się 
od wyrazu region (łac. regio) oznaczającego okolicę, 
krainę, dużą jednostkę podziału kraju, część obszaru 
o określonych cechach. Kolebką ruchów regionalnych 
we współczesnej Europie jest w Francja, gdzie pod 
koniec XVIII wieku ujawniły się pierwsze symptomy 
przywiązania i miłości do ziemi rodzinnej. 

ciąg dalszy na s. 13
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Bezpieczeństwo sanitarne wody wodociągowej jest wynikiem 
złożonych działań, na które składają się: ochrona wód powierzch-
niowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, sposób ujmo-
wania wody, metody jej oczyszczania oraz system eksploatacji 
sieci wodociągowej. Strefy ochrony sanitarnej ujęć wodociągowych 
pozwalają, przynajmniej częściowo, zapobiec ich zanieczyszczeniu. 
Założenie ujmowania wód z cieków nieobciążonych ściekami jest 
tylko częściowo możliwe. Wykorzystywanie ujęć wód z jezior i 
zbiorników zaporowych, pobór wód z infiltracji brzegowej, pod-
dennej lub sztucznej oddala znacznie lub obniża bezpośrednie 
zagrożenie zanieczyszczenia wód w miejscu ujęcia. Przy infiltracji 
sztucznej teren ujęć jest wyłączony z eksploatacji rolniczej, co 
istotnie ogranicza zanieczyszczenie wód. Ujęcia wód podziemnych 
niedostatecznie przykrytych warstwą nieprzepuszczalną dają złud-
ne poczucie bezpieczeństwa. Wody te są narażone na skażenie w 
wyniku działalności rolniczej oraz na zakażenie patogenami, np. 
po intensywnych opadach.

Obecny poziom technologiczny oczyszczania wód gwarantuje 
ich bezpieczeństwo sanitarne i chemiczne, a metody dezynfekcji 
uzupełniają efekty uzdatniania. Wdrożenie do praktyki technik 
membranowych może doprowadzić do perfekcji uzdatnianie wód. 
Techniki te są szczególnie ważne przy poborze wód o niepewnej 
jakości.

W eksploatacji układów uzdatniania wód i zaopatrzenia w 
wodę ważne jest zachowanie wysokiej higieny zbiorników wody 
czystej oraz sieci rozdzielczej. Konieczne jest okresowe mycie i 
dezynfekowanie zbiorników wody czystej, płukanie i dezynfekcja 
sieci wodociągowej oraz szczególne postępowanie przy usuwaniu 
awarii w sieci rozdzielczej, które często są przyczyną skażenia i 
zakażenia wody w sieci. W eksploatacji systemów zaopatrzenia w 
wodę nie wolno zapominać o prawdopodobieństwie wystąpienia 
skażenia i zakażenia wody, co w najgorszym wypadku może 
prowadzić do epidemii.

Wnioski praktyczne:
1. Woda z kranu jest bardziej bezpieczna od wody butelkowanej 

ze sklepu, tzw. źródlanej. Nie zapominajmy, że woda z otwartych 
źródeł może zawierać pałeczki coli i inne bakterie. W wodzie z 
rzeszowskich wodociągów na pewno bakterii nie ma.

2. Biały osad w pojemnikach z wodą to wapń potrzebny nasze-
mu organizmowi jak i inne minerały. W sklepie kupujemy także 
wodę mineralizowaną.

3. Osad na dnie szklanki dowodzi również, że pijemy wodę 
„ciężką”, bardzo zdrową. W Finlandii, gdzie pije się wodę „lekką”, 
pochodzącą z lodowców, okazało się, że najwięcej osób umiera 
tam na choroby serca. Dlatego też podjęto tam cały program 
„utwardzania wody”.

4. Woda o zabarwieniu rdzawym pochodzi z metalowych rur, 
zawiera nieszkodliwe dla człowieka żelazo. Przy anemiach zaleca 
się przyjmować żelazo.

5. Rury azbestowe nie są szkodliwe, ponieważ azbest w tej 
postaci nie rozpuszcza się w wodzie (przecież stosowano płyty 
azbestowe do pokrycia dachów), natomiast jest bardzo szkodliwy 
we wdychanym powietrzu. W Danii wszystkie przewody wodo-
ciągowe są z rur azbestowych.

Dlatego można bezpiecznie pić wodę z rzeszowskich wodo-
ciągów.

NALEŻY 
PIĆ WODĘ 
Z KRANU?

INTERESUJĄCE

JUBILEUSZ

Nasz kolega redakcyjny i wieloletni 
członek zarządu TPRz, Roman Małek, z 
okazji swojego 70-lecia otrzymał szereg 
listów gratulacyjnych, w tym od Tade-
usza Ferenca, prezydenta miasta Rzeszo-
wa. Nasze Towarzystwo uhonorowało Go 
odznaką Przyjaciel Rzeszowa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
zdrowia i  pomyślności oraz wciąż licznej 
rzeszy czytelników.

Zarząd i kolegium redakcyjne

NASZ NAJLEPSZY

Nie byle jakim sukcesem może pochwalić się uczeń III 
klasy Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie, Bartosz 
Dudek. Aktualnie praktykujący w znakomitej i renomo-
wanej cukierni rzeszowskiej Kazimierza Raka i Juliana 
Orłosia. Zatem i trudno dziwić się, że jego zawodowe 
talenty znalazły uznanie komisji konkursowej w czasie 
odbywających się w Krośnie podkarpackich mistrzostw 
młodych ciastkarzy. Dodatkową nagrodą dla zwycięskie-
go Bartosza jest zagwarantowany udział w mistrzostwach 
Polski cukierników, które 11 kwietnia zostaną przepro-
wadzone we Wrocławiu. Zatem nie powiedział jeszcze w 
tegorocznych konkursach ostatniego słowa.

Z jego aktywnym udziałem zakład, w którym prakty-
kuje, wypiekł 3 tysiące serc na tak zwane Kaziuki, trady-
cyjnie już w Rzeszowie organizowane w marcu. Właśnie 
tyle tych specjałów za darmo zjedli rzeszowianie, obda-
rowani przez Kazimierza Raka i Juliana Orłosia. Kto nie 
zdołał się załapać, niechaj żałuje. Specjał – palce lizać! A 
młodemu, utalentowanemu adeptowi sztuki cukierniczej 
życzymy powodzenia we Wrocławiu i nie tylko.

OTWARTA SZKOŁA

W podstawowej szesnastce na osiedlu Kmity odby-
ły się otwarte dni szkoły. Otwarte dla rodziców i dzieci, 
zwłaszcza potencjalnych uczniów, którzy od nowego roku 
szkolnego rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Można 
było poznać szkołę, jej walory, porozmawiać z nauczycie-
lami i zorientować się w detalach w ofercie dydaktycznej 
tej znanej placówki. Było sporo atrakcji plastycznych, ar-
tystycznych i sportowych. Furorę robiły zajęcia z: robo-
tyki, sensoplastyki, origami oraz eksperymenty przyrod-
nicze przygotowane przez przedstawicieli Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoje 
talenty matematyczne na interaktywnej tablicy, a sporto-
we w sali gimnastycznej pod fachowym, pedagogicznym 
okiem.

Były specjały upichcone przez szkolną kuchnię, a rada 
rodziców zadbała o osłodzenie życia uczestnikom. Jak 
przystało na szkołę promującą zdrowy styl życia, pojawiła 
się bogata oferta na stoisku zdrowej żywności. Było tak-
że coś ekstra, czyli pyszności z kuchni staropolskiej. Dla 
wszystkich zorganizowano bezpłatne badanie wzroku. 

Pewnie ułatwiło to rodzicom decyzję, którą szkołę wy-
brać dla swoich milusińskich. Całość była ciekawie pomy-
ślana i sprawnie zorganizowana.

CASTING NA KURATORA

Do ogłoszonego przez wojewodę podkarpackiego kon-
kursu na wakujące stanowisko kuratora oświaty wpłynęło 
7 ofert. Jedna z nich okazała się jajcarska, bowiem zawie-
rała puste kartki, widokówki z papieżem i czymś tam jesz-
cze. Wszystko w niej było zwykłym żartem. W dumnie 
nazwanym postępowaniu konkursowym pojawiło się tyl-
ko sześciu kandydatów. Cokolwiek wiem na temat takich 
postępowań konkursowych, ale z tak uzasadnionym roz-
strzygnięciem jeszcze nie spotkałem się. Wygrała go sto-
sunkiem głosów 7:1 dyrektorka gimnazjum z dobrze ko-
jarzących mi się Iwierzyc, polonistka Małgorzata Rauch. 
I bardzo dobrze. 

Zdumiewające jest jednak uzasadnienie takiego roz-
strzygnięcia. Szefowa rzeszowskiej „Solidarności” oświa-
towej twierdzi, że była jedyną kandydatką, która miała 
prezentację multimedialną i urzekła swoim wystąpieniem. 
Zaś prezes lokalnego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
twierdzi, że zaimponowała mu elokwencją, dykcją i spo-
sobem prezentacji, ale najlepiej merytorycznie wypadła 
wizytator kuratoryjny, pani Magnowska. I co wygrało? 
Efektowna prezentacja multimedialna, elokwenja i dykcja, 
a przegrały walory merytoryczne. Czyli był to konkurs 
czy casting? Mnie bardziej do gustu zawsze przypadnie 
casting.

MAŁOLATY U PREZYDENTA
Pod koniec lutego, jak informujemy w innym miejscu, 

prezydent Tadeusz Ferenc podejmował kolejną grupę par 
małżeńskich, które zaliczyły niebagatelny staż małżeński, 
przynajmniej pięćdziesięcioletni. Gdy oficjalna ceremonia 
dobiegała końca, prezydent zgarnął obecną młódź szkol-
ną na poziomie podstawówki i zaprosił tak zmontowaną 
pięcioosobową grupę do swojego gabinetu. Zaskoczenie 
było całkowite. Dziatwa jednak ochoczo podreptała z pre-
zydentem. Każdy mógł sobie w jego gabinecie pooglądać, 
co tylko chciał, zapytać, o co tylko chciał, a nawet zasiąść 
w jego fotelu. Gospodarz życzył im dobrych wyników w 
nauce i wyraził nadzieję, że któryś z jego małych gości kie-
dyś go zastąpi i zasiądzie w tym fotelu na dobre.

Małolaty wyszły od prezydenta niezwykle ukontento-
wane takim potraktowaniem. Wszyscy zostali także ob-
darowani słodyczmi i magistrackimi pamiątkami. Tego z 
pewnością, idąc na uroczystość swoich pewnie pradziad-
ków, w żaden sposób nie mogły spodziewać się. 

Rom, fot. A. Baranowski

Z HISTORYCZNEGO 
KALENDARIUM

4 lutego 1945 r. w Jałcie konferencja Wielkiej Trójki. W 
Polsce jest uznawana za symbol zdrady USA. Przed wybo-
rami prezydenckimi w USA Roosevelt przyrzekł Polonii, 
że Lwów i Wilno będą miastami polskimi. Dzięki głosom 
Polonii wygrał on te wybory. W Jałcie podpisał zgodę na 
sfałszowaną przez Anglików linię Curzona, oddającą po-
łowę Polski Stalinowi. 

ADRESY INTERNETOWE ECHA
1. http://www.echo.erzeszow.pl
2. https://www.facebook.com
3. http://www.galicjusz.pl/prasa/ECHO+Rzeszowa

Z ŻYCIA TPRz

KOMENTARZE

Zdzisław Daraż

Włością rzeszowską, która otrzymała prawa lokacji 19 
stycznia 1354 zarządzał Jan Pakosławic herbu Półkozic ze 
Strożysk. Wkrótce przyjął nazwisko Rzeszowski. Na pod-
stawie przywileju lokacyjnego Rzeszowscy otrzymali prawo 
karania przestępców, budowy fortyfikacji obronnych, w tym 
zamków oraz prawo do pobierania cła. W przywileju loka-
cyjnym król pozwolił na dalsze pobieranie cła Rzeszowskim, 
stąd wniosek, że było ono już formą podatku wcześniej 
praktykowaną. 

Wiadomym jest, że w mieście istniała komora celna. 
Początkowo korzyści czerpał z niej w znaczniej mierze wójt 
dziedziczny, następnie pan. Skład celny miał swoje uzasad-
nienie w tym, że początki Rzeszowa jako miasta wiążą się 
bezpośrednio z handlem. Choć już w XI wieku rozwinęła się 
tu średniowieczna osada handlowa o korzystnych warunkach 
naturalnych, która przez następne dwa stulecia rozwijała 
się jako targ i ewoluowała w kierunku ośrodka handlowo-
-rzemieślniczego, aż do lokacji w połowie XIV wieku, kiedy 
to oficjalnie zostały miastu nadane przywileje i wyznaczony 
został rynek. Możliwe, że nowy rynek nie został wyznaczo-
ny arbitralnie, a jego plan pokrywał się w znacznej części z 
wcześniejszym placem handlowym.

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

CELNICY 
W RZESZOWSKICH 

PODZIEMIACH

CZY WIECIE, ŻE...

Kazimierz Rak (z prawej) i jego praktykant  
Bartosz Dudek. Prezydent Tadeusz Ferenc i jego mali goście

Dni otwarte w szesnastce

Zdzisław Daraż i Krzysztof Kadłuczko wręczają odznakę Romano-
wi Małkowi. Fot. A. Baranowski
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CO TAM PANIE W RADZIE

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rej-
tana w Rzeszowie, popularny Rejtan, 
to szkoła z ponad 50-letnią tradycją. 
Budynek wyremontowany, z dobrym 
wyposażeniem pracowni przedmio-
towych, dobrą biblioteką pełniącą 
rolę pracowni interdyscyplinarnej. W 
strukturze Zespołu są dwie szkoły, 
Technikum nr 2, w którym kształcą 
się ekonomiści, logistycy i spedytorzy 
oraz VII Liceum Ogólnokształcące. 
Szkoła szczyci się mianem szkoły 
innowacji. W roku ubiegłym tech-
nikum, w ogólnopolskim rankingu 
szkół organizowanym przez Fundację 
Edukacyjną „Perspektywy”, w grupie 
techników uzyskało wysokie miejsce 
i otrzymało prawo posługiwania się 
tytułem „Brązowej Szkoły 2015”. Tech-
nikum uplasowało się też na drugim 
miejscu w Polsce w Rankingu Egzami-
nów Zawodowych w zawodzie technik 
ekonomista. Zaszczyty te świadczą 
najwyraźniej o wysokim poziomie 
kształcenia młodzieży, prowadzonym 
przez znakomitych nauczycieli. 

W sukcesach szkoły duży udział ma 
biblioteka szkolna, prowadzona przez 
Jadwigę Niemiec i Dorotę Frańczak. 
Jej szeroka działalność edukacyjna i 
wychowawcza jest wyraźnie widocz-
na w szkole. W swoim księgozbiorze 
posiada książki, po które młodzież i 
nauczyciele często sięgają. Proponuje 
wiele form pracy, które przybliżają 
książkę do czytelnika. Biblioteka orga-
nizuje różne kon-
kursy i spotka-
nia z ciekawymi 
ludźmi naszego 
regionu (poetami, 
pisarzami, twór-
cami ludowymi). 
Organizuje dys-
kusje panelowe z 
przedstawicielami 
różnych dziedzin 
nauki i kultury. 
Do najpopular-
niejszych przed-
sięwzięć prowa-
d z onych prz ez 
bibliotekę warto 
zaliczyć między 

innymi konkursy: „Książki naszych 
marzeń”. „Twój głos brzmi znajomo”, 
„Moi ulubieni poeci”. Organizowane 
są też różne wystawy, np. „Galeria 
Młodych Twórców”. Wydawana jest 
gazetka „Biblioteczny Zgiełk”, w której 
zamieszczane są ciekawostki z życia 
biblioteki szkolnej.

Biblioteka współpracuje ze Sto-
warzyszeniem Twórców Ludowych 
„Impresja”. Razem z nim zorganizo-
wano ostatnio dla młodzieży warsztaty 
świąteczne, na których można było 
nauczyć się, jak wykonać ozdoby na 
choinkę z różnych materiałów. Bibliote-
ka współpracuje z innymi bibliotekami, 
szczególnie z biblioteką Młodzieżowego 
Domu Kultury, w której organizowane 
są spotkania z naukowcami i pracow-
nikami IPN-u nt. historii naszego 
regionu.

Biblioteka stara się dostosować księ-
gozbiór do programów innowacyjnych 
wprowadzanych na bieżąco w szkole. 
Ma bogaty dział „Nowości wydaw-
nicze”, po które sięga coraz więcej 
młodzieży. Dział ten powstał dzięki 
darczyńcom i przyjaciołom biblioteki. 
Jest możliwość poczytania czasopism 
regionalnych, wydawanych w Rzeszo-
wie, m. in.: „Nasz Dom Rzeszów” oraz 
„Echo Rzeszowa”.

Cały księgozbiór jest skomputeryzo-
wany i dobrze funkcjonuje jako jeden z 
pierwszych w Rzeszowie. 

Stanisław Rusznica

OSIEROCILI RONDA
Tym razem wybierając się na radziecką sesję 

statutową, z góry wiedziałem, czego należy  spo-
dziewać się. Skoro w porządku obrad pojawił się 
zamiar poinformowania radnych o wynikach kon-
sultacji z mieszkańcami miasta zamysłu powiększe-
nia Rzeszowa i projekty stosownych uchwał w tej 
sprawie, można było w ciemno założyć, jak będzie 
przebiegać cała rajców deliberacja. Wpierw zwięźle 
wyniki owych konsultacji zaprezentował pełnomoc-
nik prezydenta, Krzysztof Kadłuczko. Okazało się, 
że po raz pierwszy przeważająca część uczestników 
konsultacji w Bziance i Matysówce opowiedziała 
się za przyłączeniem do miasta. W pozostałych 
też nastąpił znaczący wzrost optujących za takim 
rozwiązaniem. Przy sposobności pełnomocnik 
pokusił się o krytyczną ocenę przebiegu takich 
samych konsultacji w gminach, których ten pro-
blem dotyczył. Poza nielicznymi wyjątkami ocenił 
negatywnie ich przeprowadzenie.

Wówczas nastąpiło to, co musiało, czyli pra-
woskrętny atak na ideę powiększania miasta, ale 
tym razem z głupszą niż zwykle argumentacją. 
Cóż tu nie padało! Wyplatano głupoty o tym, że 
ta cała argumentacja prezydenta w sprawie posze-
rzania miasta jest nieprawdziwa, bowiem prawdę 
objawioną w tej sprawie posiadł jeden z radnych. 
Fakt, że nikt racjonalny jej nie podziela, nie ma tu 
najmniejszego znaczenia. Ten sam radny twierdził, 
że osobiście rwał się do propagowania konsultacji 
społecznych w tej sprawie, ale nikt nie dowiózł 
mu ankiet. Inny zaś radny skontrował go, że skoro 
był tym razem taki wyrywny, to mógł zahaczyć o 
jakikolwiek punkt urzędu w mieście, który dys-
ponował takimi formularzami, a tych miejsc było 
sporo. Bo jeśli chodzi o załatwianie jakichś potrzeb 
w urzędzie, to znakomicie potrafi za tym dreptać.

Jesienią, gdy rada miasta uchwalała podjęcie 
procedury przyłączenia do Rzeszowa kilku następ-
nych miejscowości, prawoskrętni argumentowali 
swój sprzeciw idei poszerzania tym, że nie mają 
sensu żadne konsultacje, bo mieszkańcy przyłą-
czanych miejscowosci i tak będą przeciwni. Skoro 
okazało się, że tak nie jest, trzeba było szybko 
znaleźć jakąś inną argumentację na nie. W sukurs 
przyszedł – jak zwykle – wybitny architekt z 
Radomia, wymyślając proch do armat, których 
nie ma i nie będzie. Przeprowadził wywód dosyć 
zawiły, niczym koryto Wisłoka za Beskiem. Pora-
ził wszystkich swoją wiedzą o mizernej wartości 
owych, nawet pozytywnych dla miasta, konsultacji. 
Decyzję bowiem podejmuje rząd, a w nim każdy 
minister dba wyłącznie o interes gmin i palcem w 
bucie nie kiwnie, jeśli to kiwanie miałoby pogor-
szyć kondycję ekonomiczną jakiejś gminy. Czyli 
gmina nade wszystko. Reszta to mały Pikuś. Fanem 
większości obecnych ministrów nie jestem, ale do 
głowy nie przyszłoby mi aż tak nisko ich wyceniać. 
Nawet oni wiedzą, że Polska nie słabymi gmina-

mi stoi, takimi które trzymają się na jednym czy 
dwóch kiepskich sołectwach, a stoi na silnych eko-
nomicznie i strukturalnie gminnych jednostkach 
administracyjnych, które dysponują budżetem co 
najmniej 50-milionowym i liczą przynajmniej 20 
tys. mieszkańców.

Wyklarował to zresztą racjonalnie prezydent 
Ferenc. Prezydent miał również zasadny żal do nie-
których radnych, że martwią się bardziej o ościenne 
gminy, aniżeli własne miasto i jego mieszkańców, 
że zachowują się tak, jakby nie byli radnymi Rze-
szowa lecz sąsiednich gmin. Trzeba przyznać, że 
jest to konstatacja nie przynosząca chluby naszym 
wybrańcom. Na dotychczasowym powiększaniu 
skorzystało miasto, ale bardzo wiele także przy-
łączone sołectwa. Rzadki przypadek – wszyscy 
skorzystali, nikt nie stracił. Zresztą wystarczy 
zapytać ich mieszkańców. W konsekwencji ponad 
dwugodzinna dysputa, w której nikt nikogo nie 
przekonał, bo nie mógł, zakończyła się tym, czym 
powinna i co było oczywiste przed rozpatrywaniem 
tej kwestii. Nie sądzę, aby żony i mężowie prawi i 
sprawiedliwi nie dostrzegali racjonalności powięk-
szania miasta, ale partykularny interes partyjny 
każe i głośno tupać na nie. W ślubowaniu było 
coś zupełnie innego. Obie uchwały przeszły przy 
wstrzymaniu się przy pierwszej i sprzeciwie klubu 
PiS przy drugiej, tej o przyłączeniu całej Gminy 
Krasne. Ale co sobie ludziska pogadali, tego im 
nikt nie odbierze. Przynajmniej małżonkowie bedą 
mieli w domu spokojniej. 

Sporo emocji wzbudziło – jak zwykle – nada-
wanie imienia nowym rondom rzeszowskim. To 
na ul. Lubelskiej, na wysokości nowego mostu, 
miało otrzymać imię rodziny Ulmów z Markowej, 
a na skrzyżowaniu ulic Kotuli i Ofiar Katynia Wła-
dysława Bartoszewskiego. Wszystko niby zostało 
politycznie pouzgadniane i zgadzało się aż do tej 
właśnie sesji. Okazało się, że prof. Bartoszewski 
za życia srodze naraził się nieżyjącemu patronowi 
innego ronda, rotmistrzowi Pileckiemu i z tego 
powodu mieszkańcy osiedla Krakowska Południe 
nie lubią go i nie chcą za patrona ronda. No i masz 
tu babo placek! Pojawiła się próba zamiany właści-
cieli rond. Wówczas pojawił się gorszacy niektórych 
problem tworzenia trasy Unii Wolności – rondo 
Kuronia, most Mazowieckiego i rondo Bartoszew-
skiego. Znowu niefortunnie. Pojawiła się sytuacja 
patowa, niczym pod El Alamain. W efekcie projekt 
uchwał zdjęto z porządku i ronda pozostają w sta-
nie osierocenia, nieutulone w żalu. Gdyby pojawił 
się zamiar nazwania jednego imieniem jaskółki a 
drugiego skowronka, pewnie nie byłoby problemu, 
chociaż nie na pewno. Bo jeśli ktoś zna człowieka 
noszącego nazwisko zgodne z nazwą któregoś z 
tych ptaszków, a którego z jakiegoś powodu nie 
lubi? To co wtedy? Móżdżek po polsku!

Roman Małek

REJTAN 
- SZKOŁA INNOWACJI

WYOBRAŹNIA I WIEDZA ORAZ SZCZĘŚCIE
Dr Alicja Trzyna z domu Kutrze-

ba urodziła się 31.05.1963 r. w Nie-
bylcu. Jej młodzieńczą wyobraźnią 
zawładnęła wizja pracy i kariery 
w policji. Do dzisiaj na dnie serca 
pozostał tylko żal, że losy potoczyły 
się inaczej. A jak? Jest absolwentką 
Technikum Rolniczego w Miłocinie 
oraz Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Ostatnio 
uzyskała stopień naukowy doktora 
nauk prawnych na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Rozprawa doktorska dotyczyła 
„Administracyjno-prawnych aspek-
tów ochrony osób niepełnospraw-
nych”. Jest autorką wielu artykułów, 
publikacji, współautorką książek tre-
ścią związanych z osobami niepeł-
nosprawnymi i pomocą społeczną.

Z  s ent y mentem w s p om i na 
nauczycieli, którzy wzbogacili jej 
wiedzę, umiejętności i uwrażliwili na 
piękno. Wśród nich szczególne miej-
sce zajmuje Felicja Ulman, wyma-
gająca matematyczka i wspaniała 
wychowawczyni w Technikum, która 
zaszczepiała w uczniach wyczucie 
piękna tańca, rękodzieła, kultury. 
Wpajała, iż piękno jest czynnikiem, 
który wzbogaca osobowość i życie 
człowieka, jest promieniem rozja-
śniającym codzienną rzeczywistość. 
Uczyła również praktycznego podej-
ścia do życia, np. w ostatniej klasie 
zorganizowała wyjście do stacji 
krwiodawstwa, gdzie obowiązkowo 
wszyscy musieli zrobić badanie gru-
py krwi, bo to wam będzie na pewno 
potrzebne – mówiła.

Kolejną, wyjątkową osobą w 
jej życiu była prof. Elżbieta Ura, 
delikatna kobieta, a zarazem silna 
osobowość. Była przede wszystkim 
inspiracją, a później ogromnym 
wsparciem podczas pisania pra-
cy doktorskiej. Jej wszechstronna 
pomoc oraz cenne uwagi przekazy-
wane z dużym spokojem pomogły, 
naszej bohaterce poradzić sobie z 
napisaniem i obroną bardzo dobrej 
pracy doktorskiej.

Zawsze miała – i nadal ma – 
wielkie marzenia, które pielęgnuje, 
trzymając się swoich ideałów. Powo-
łuje się na Alberta Einsteina, który 
stwierdzał, że rzeczą ważniejszą od 
wiedzy jest wyobraźnia. Odbicie 
swoich ideałów znajduje często w 
książkach, które namiętnie czyta. 
W rodzinnym domu była biblioteka 
pełna książek o różnej tematyce, 
głównie historycznej i przygodowej, 
zasób jej ciągle był i jest uzupełniany 
przez tatę Edwarda, który nie tylko 
kocha czytać, ale posiada również 
krasomówcze zdolności w przeka-
zywaniu ich treści, zwłaszcza przy 
kawie w niedzielne popołudnie. Jej 
marzeniem dziś są przede wszystkim 
szczęście dzieci i dalsze osiągnięcia 
w pracy naukowej. Nie ukrywa, 
że jednym z jej zainteresowań jest 
również polityka. Marzy także, by 
jak najszybciej nasze piękne miasto 
Rzeszów przekroczyło liczbę 200 
tys. zameldowanych mieszkańców 
i stało się liczącym ośrodkiem, nie 
tylko w kraju.

A oto przebieg jej pracy zawodo-
wej i społecznej: pracowała w Spół-
dzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto, 

a od 14 lat pracuje w Urzędzie 
Miasta Rzeszowa, obecnie na stano-
wisku zastępcy dyrektora wydziału 
organizacyjno-administracyjnego, 
jest wykładowcą w Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Przez 8 lat była 
ławnikiem w Sądzie Rejonowym w 
Rzeszowie do orzekania w sprawach 
rodzinnych. Obecnie jest ławnikiem 
w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 
do orzekania w sprawach cywilnych 
i rodzinnych, członkiem Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, 
członkiem EUMA – European 
Management Assistants (Europej-
skiego Stowarzyszenia Asystentek i 
Sekretarek) z siedzibą w Warszawie.

Jest miłośniczką dobrych dźwię-
ków. Muzyka otacza ją od dawna. 
Jak tylko sięga pamięcią, to widzi 
adapter bambino, płyty winylowe 
i słyszy wydobywające się z nich 
piękne melodie. Zresztą każde 
rodzinne spotkanie przyprawiane 
jest szczyptą muzyki (bracia grają 
na gitarze) oraz pięknymi głosami 
rodziców Danuty i Edwarda. Jak 
tylko czas na to pozwala, to biegnie 
na koncert do filharmonii lub na 
spektakl do teatru.

Uwielbia podróżować, powodo-
wana nieustanną ciekawością świata. 
Dzięki temu poznaje nowe, piękne 
miejsca, a przede wszystkim nowych 
ludzi. Uzależniona jest od krzyżó-
wek, które obowiązkowo każdego 
dnia rozwiązuje.

Pytana o życiową maksymę, 
odpowiada słowami bp. Jana Chrap-
ka: „Idź tak, by ślady twoich stóp 
przetrwały ciebie”. Jest osobą nie-
zwykle wrażliwą na krzywdę i 

potrzeby innych ludzi. Uważa, 
że pomagając innym i dając coś 
od siebie, dostrzegamy to, co tak 
naprawdę jest w życiu ważne. Ktoś 
pięknie powiedział, że człowiek ma 
prawo patrzeć na drugiego człowieka 
z góry tylko wówczas, kiedy chce mu 
pomóc, aby się podniósł. 

Dlatego w życiu i w pracy zawo-
dowej stara się kierować obiektywi-
zmem i indywidualnym podejściem 
do każdego człowieka. Wdzięczna 
jest Tadeuszowi Ferencowi, prezy-
dentowi miasta, za otrzymaną 14 lat 
temu propozycję pracy w urzędzie, 
którym kieruje najlepszy prezydent 
w Polsce, znany i poza jej granicami. 
Podczas ostatniego pobytu z mężem 
w Maroku, w restauracji podeszło do 
nich małżeństwo polskie tam miesz-
kające z pytaniem o to, skąd pocho-
dzą. Po usłyszeniu, że z Rzeszowa, z 
entuzjazmem, prawie równocześnie 
wykrzyknęli: a to wy macie najlep-
szego gospodarza w Polsce. 

Jest zadowolona z tego, że jest w 
Rzeszowie, z tego, co udało się jej 
osiągnąć i zrobić, w czym mogła 
uczestniczyć i czym przyczyniła się 
do rozwoju Rzeszowa. Ale najwięk-
szą satysfakcję w pracy sprawia jej 
słowo dziękuję od zadowolonego 
petenta. Stara się wykonywać każdą 
pracę tak, by następnego dnia nie 
wstydzić się jej.

Po uzyskaniu tytułu doktora 
ktoś powiedział jej: no to osiągnę-
łaś swój sukces. Przyznaje, że to 
prawda, jest szczęśliwa, że udało 
się zrealizować postawione sobie 
wcześniej cele, ale nie tylko to zali-
cza do swojego sukcesu. Przecież 

sukces może mieć różne oblicza, 
dla każdego jest czymś innym. Dla 
niej sukcesem jest przede wszystkim 
to, że ma kochanego męża Janka i 
trójkę wspaniałych dzieci: Angeli-
nę, Tomasza (w USA), Ernesta (w 
Anglii). Największym sukcesem to 
właśnie mieć kogoś, kogo kochamy, 
z kim możemy dzielić się życiem, 
mieć marzenia i je spełniać, wstawać 
rano z entuzjazmem do codziennego 
życia, umieć dostrzec i docenić to, 
co się ma.

Gdy czasem potrzebuje zreseto-
wać organizm, ochłonąć, wyciszyć 
się, wsiada do samochodu, włą-
cza muzykę uwielbianego Marka 
Torzewskiego i pędzi przed siebie 
tak ze 100 km. i z powrotem, a 
potem jest już dobrze, jej emocjonal-
ne podwórko zostało pozamiatane.

Józef Kanik

Alicja Trzyna
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Urodził się w 1942 roku w Rze-
szowie. Wyjechał z rodzicami do 
Krakowa, gdy miał sześć lat. Tam 
uczęszczał do szkoły muzycznej, 
ucząc się gry na skrzypcach i for-
tepianie. Wiele czasu poświęcał 
słuchaniu muzyki jazzowej nada-
wanej w amerykańskich audycjach 
radiowych. Na obozach harcerskich 
grał różne sygnały na sygnałówce. 
To wszystko go tak zafascynowało, 
że podjął studia w krakowskiej Aka-
demii Muzycznej w klasie trąbki u 
prof. Ludwika Lunaka, pochodzące-
go z podrzeszowskiej Słociny.

W Krakowie Tomasz Stańko był 
częstym gościem klubu jazzowego 
Helikon, grywał w jamach. Tak 
zaczęła się jego profesjonalna fascy-
nacja jazzem. Grał z największymi 
polskimi gwiazdami, z Krzyszto-
fem Komedą na czele i gigantami 
światowego jazzu, jak Cecil Taylor, 
Dave Holland, Jan Garbarek i Gary 
Peacock. Występował na najwięk-
szych i najbardziej prestiżowych 
koncertach jazzowych na świecie. W 
magazynie „DownBeat” notowany 
jest w pierwszej dziesiątce najlep-
szych trębaczy na świecie.

Za swoją twórczość jest wyróż-
niony wieloma odznaczeniami i 
tytułami. W 2011 roku prezydent 
RP Bronisław Komorowski od-
znaczył Tomasza Stańkę Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski. 
W 2014 roku otrzymał w 
paryskiej Akademii Jazzu 
nagrodę Europejskiego Mu-
zyka Roku – za obecne osią-
gnięcia i całokształt pracy. 
Posiada też jedną z trzech 
honorowych nagród Preis 
der Deutschen Schallplat-
tenkritik, przyznaną przez 
niezależne stowarzyszenie 
ponad 140. dziennikarzy 
muzycznych z Niemiec, Au-
strii i Szwajcarii.

Nie zapomniało o nim 
rodzinne miasto Rzeszów. 
W 2015 roku otrzymał ty-
tuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Rzeszowa. On 
też potrafił się znakomicie 
odwdzięczyć. Opracował 
kompozycję nowego hejnału 
miasta pt.”Na cztery strony 
świata”. Hejnał ten zagrał 
po raz pierwszy osobiście w 
Filharmonii Podkarpackiej 
17 stycznia 2016 roku pod-

czas obchodów 662. rocznicy lokacji 
miasta Rzeszowa. Od 19 stycznia 
br. można go słuchać codziennie na 
rzeszowskim rynku.

W jednym z wywiadów Tomasz 
Stańko wspomina, że w okresie gdy 
mieszkał w Krakowie, często przy-
jeżdżał do Rzeszowa na wakacje, bo 
jego babcia tutaj mieszkała. Miała 
mały domek przy ul. Dąbrowskiego, 
koło parku. Teraz jest tam budynek 
banku. Pamięta, że obok domu, 
w ogrodzie babci rósł wspaniały 
orzech. Po wielu latach przerwy z 
powrotem przyjeżdża do Rzeszowa 
na koncerty. Tęsknota z lat mło-
dzieńczych pozostała. Nieraz zasta-
nawia się nad tym, jakie znaczenie 
ma miejsce urodzenia. Doszedł do 
wniosku, że tam, gdzie człowiek się 
urodził, tam przynależy przez całe 
życie. Tam, gdzie się po raz pierw-
szy otworzy oczy i popatrzy po raz 
pierwszy na świat, to jest właśnie 
to miejsce na całe życie. Coś w tym 
jest. – Jeżdżę po całym świecie, 
koncertuję, poznaję wspaniałe mia-
sta, ale coś mnie do tego Rzeszowa 
ciągnie, to miasto wzbudza we mnie 
same pozytywne emocje.

Tomasz Stańko na stałe mieszka 
w Stanach Zjednoczonych. 

Stanisław Rusznica

OKRUCHY WSPOMNIEŃ CZ. XIII
WYJAZDY DO LWOWA

Wyjazdów do Lwowa i spotkań 
przyjaźni ze lwowiakami było 
sporo w czasach PRL. W kilku z 
nich uczestniczyłem. Szczególnie 
zapamiętałem dwa: więc przyjaźni 
w parku w Medyce i tragiczny 
powrót ze Lwowa.

WIEC PRZYJAŹNI

Ten wiec przyjaźni odbywał się 
w Medyce w parku, blisko granicy. 
Uczestniczyłem w nim jako współ-
organizator części artystyczno-
-rozrywkowej. Takiego zbiegowiska 

ludzi dotąd nie widziałem. No, bo 
te z papieżem Janem Pawłem II 
były o wiele lat później. Na wiec 
przybyli przeważnie Ukraińcy 
z całej Polski i spoza jej granic. 
Oczywiście, także z Ukrainy, naj-
więcej z województwa lwowskiego. 
W sumie zebrało się około 10 tys. 
ludzi. Z tego 2 tysiące stało wokół 
estrady i podziwiało zespoły ze 
Lwowa i z Rzeszowa, zaś reszta 
była wszędzie, w każdym zakątku 
parku. Czymś handlowała, spoty-
kała się ze swoimi, którzy skorzy-
stali z okazji i zjechali tu, by poroz-
mawiać z krewnymi i znajomymi. 
Rzadko wypuszczano radzieckich 

U k r a -
i ń c ó w 
w  t a k i e j 
masie poza 
g r a n i c e 
ZSRR. Na 
tę okazję 
długo cze-
kali.

W i e c 
ten przy-
p o m i n a ł 
r a c z e j 
w i e l k i e 
t a r g o w i -
sko, wiel-
ki odpust, 
na którym 

można było zahandlować wszyst-
kim. Nie pamiętam, by władze 
Rzeszowa i Lwowa zorganizowały 
inne podobne wiece przygraniczne. 
Może przeraziły się tego z lat 60. 
tamtego wieku?

KARAMBOL

„Ponoć wyrzuciłeś z samochodu 
Jadwigę Nowakową? Zapytał mnie 
Andrzej Jagusztyn po przeczytaniu 
moich wspomnień z wyjazdu do 
Lwowa. Dziwnie zapamiętał tamto 
tragiczne wydarzenie. A było to 
tak.

Pojecha l iśmy do Lwowa w 
ramach wymiany i współpracy 
kulturalnej. Nasza grupa skła-
dała się z czterech osób: Henryk 
Pasławski, Jadwiga Nowakowa, ja 
i Anna Serafin z Gorlic. Wraca-
liśmy dwoma samochodami. Ja 
i Nowakowa razem, towarzyszył 
nam mój odpowiednik we Lwowie 
Iwan Suchaniuk. Wieziono nas 
wołgą. Pędziliśmy prawie 115 km 
na godzinę. Droga była pusta, gdy 
nagle niedaleko Mościsk wyjechał z 
bocznej drogi motocyklista z pasa-
żerem. Wyjechał tuż przed nami. 
Widzę jeszcze olbrzymiejące plecy 
tego pasażera i dwie litery z tablicy 
rejestracyjnej: UŻ (Użgorod). Nasz 
kierowca (trzeźwy) odbił w lewo, 

ale brakło jezdni i wylądowaliśmy 
w rowie, robiąc kilka koziołków. 
Samochód stanął na dachu. Wysze-
dłem, bo nie straciłem przytom-
ności, zobaczyłem mnóstwo szkła 
i leżącą Jadwigę. Siła odśrodkowa 
wyrzuciła ją przez tylną szybę. 
Jadwiga spała na tylnym siedzeniu. 
Była bezwładna i dlatego wyle-
ciała. Dłuższy czas musiała leżeć 
w szpitalu w Mościskach, zanim 
przewieziono ją do Dębicy. Wyszła 
z tego dość szczęśliwie.

A dlaczego ja i reszta nie wyle-
cieliśmy i nie doznaliśmy poważ-
niejszych urazów? Analizowałem 
tę sytuację po swojemu. Kierowca 
trzymał się kierownicy, nogę miał 
na pedale hamowania lub gazu, 
plecy oparte o fotel, tyłek na 
siedzeniu. Ja podobnie miałem 
układ gwiaździsty. Siedziałem 
obok kierowcy, odwrócony, bo 
rozmawiałem z Iwanem, nogi 
wyprostowane i przywarte do 
podłogi, jedna ręka oparta o fotel 
druga wyciągnięta i oparta o ścianę 
samochodu. Ten układ ciała nie 
pozwolił na wyrzucenie mnie z 
samochodu. Iwan pewno też był w 
podobnej sytuacji. Miałem jednak 
przez moment świadomość, że to 
koniec. Ale miałem sporo szczę-
ścia. Wyszedłem i krzyknąłem o 
pomoc. Momentalnie zjawili się 

ludzie, ktoś przyniósł wiaderko z 
wodą. Potem przyjechała karetka 
pogotowia i zawieźli nas do miej-
scowego szpitala.

Dlaczego udało się wyjść z tego 
karambolu i tak szczęśliwie? Rów 
nie był głęboki, nie było wokół 
żadnych drzew. Kierowca do końca 
trzymał mocno kierownicę. I wóz 
był solidny. Po paru godzinach w 
szpitalu i przebadaniu mnie przez 
specjalistów, przybyłych w trybie 
nagłym ze Lwowa, odwieziono 
mnie do granicy, skąd zabrał mnie 
Czesław Świątoniowski, dyrektor 
WDK w Rzeszowie.

Co przeżyła moja żona, gdy 
dowiedziała się o wypadku, a nie 
umiano podać jej szczegółów, to 
już inna sprawa. Na szczęście, ja 
nad ranem wróciłem do domu cały, 
tylko lekko podrapany na czole i 
bez spinek u mankietów. A rano 
wsiadłem do służbowego samo-
chodu i pojechałem do Dębicy, by 
poinformować męża Jadwigi o tym, 
co wydarzyło się pod Mościskami 
i dlaczego ona musiała pozostać w 
szpitalu.

Od tego wydarzenia zaczęto 
ubezpieczać wszystkie tego typu 
wyjazdy w ramach współpracy ze 
Lwowem. Bo wcześniej nie robiono 
tego.

Józef Kanik

TOMASZ STAŃKO
WYBITNY TRĘBACZ JAZZOWY I KOMPOZYTOR

Czy w Rzeszowie rozpocznie 
się w tym roku budowa Centrum 
Usługowo-Rekreacyjnego Res-Vita 
i Centrum Lekkoatletycznego w 
rejonie alei Witosa i Wyspiańskie-

go? Na ten temat pojawiło się w 
ostatnim czasie w mediach wiele 
informacji. W naszym czasopiśmie 
też już wspominaliśmy o tych 
inwestycjach. Teraz klaruje się 
szansa ich realizacji. Prezes CWKS 
Resovia podaje nawet konkretną 
datę rozpoczęcia pierwszych prac. 
Zaplanowane są one na 15 kwiet-
nia tego roku. Inwestorzy Res-Vity 
czekają jedynie na zakończenie 
sezonu na odkrytym lodowisku. 
Po wyburzeniu lodowiska oraz 

sąsiadujących z nim kortów ma 
powstać obiekt, w którym na 

najniższych kondygnacjach znaj-
dą się obiekty sportowe, w tym 
lodowisko z tradycyjną lodową 
taf lą. Będzie tu tzw. centrum 
handlowo-sportowe z miejscami 
parkingowymi. W budynku przy-
gotowanym już do przebudowy, 
znajdującym się na terenie Resovii 
od strony Wyspiańskiego powstaną 
pomieszczenia biurowe. Inwestycja 
ma być zakończona w połowie 
przyszłego roku. Moim zdaniem 
termin jest możliwy do zrealizo-
wania tego zadania.

Druga inwestycja w tym rejonie, 
o której marzą działacze Resovii 
oraz władze samorządowe woje-
wództwa i miasta, planowana jest 
do realizacji na bazie obecnego 
stadionu Resovii. Ma to być tzw. 

Podkarpackie Centrum Lekko-
atletyczne. Inwestycję, której koszt 
szacowany jest na 32 mln zł, w 
50 proc. ma finansować resort 
sportu, a drugą połowę, czyli po 
8 mln zł marszałek województwa 
i prezydent miasta. Inwestycja ta 
pod względem finansowym jest 
jednak pod znakiem zapytania, 
bo opiera się generalnie tylko 
na deklaracjach. Brak jest jed-
noznacznego określenia, kto ma 
być głównym inwestorem, który 

otrzyma dofinansowanie i który 
w późniejszym czasie, po wybu-
dowaniu i uruchomieniu centrum 
będzie nim zarządzał. 

Projekt rozbudowy stadionu 
oparty jest na silnej sekcji lek-
koatletycznej. Koncepcja zakła-
da budowę zadaszonej bieżni z 
sześcioma torami o długości 330 
metrów. Dochodzi do tego bieżnia 
rozgrzewkowa. Ma powstać zaple-
cze socjalne, w tym dziewięć szatni 
z sanitariatami. Poza szatniami 
koncepcja zakłada też budowę 
gabinetów lekarskich, siłowni, 
sali do badan antydopingowych. 
W planie jest sala treningowa na 
około 4 tys. mkw. Rozbudowane 
mają być trybuny do około 6 
tysięcy miejsc siedzących. Dzięki 
temu stadion mógłby służyć także 
dla piłkarzy – w razie awansu do 

wyższej klasy rozgrywkowej. Na 
stadionie po rozbudowie byłaby 
możliwość organizacji różnych 
zawodów szczebla wojewódzkiego 
na wysokim poziomie. 

Moim zdaniem, centrum takie 
byłoby dla Podkarpacia wizytówką 
sportową z prawdziwego zdarzenia. 
Głównym inwestorem mógłby być 
samorząd województwa, który 
jest w stanie dać pełną gwarancję 
jego rozbudowy i późniejszego 
utrzymania. 

RES-VITA I CENTRUM 
LEKKOATLETYCZNE

MOIM ZDANIEM

Stanisław Rusznica

Tomasz Stańko

Kole jną  g r up ę 
jubi latów, k tórzy 
w zgodnym stadle 
małżeńskim prze-
żyli przynajmniej 50 
lat, do rzeszowskie-
go ratusza zaprosił 
pod koniec lutego 
pre z ydent  Tade -
usz Ferenc. Przyjął 
ich tradycyjnie w 
reprezentacyjnej sali 
posiedzeń, odpo-
wiednio na tę oka-
zję przysposobionej. 
Tym razem zapro-
szenie prezydenta 
przyjęli: Jadwiga i 
Józef Jurczakowie, 
Alina i Stanisław Kokoszkowie, 
Barbara i Władysław Łowiccy, 
Helena i Zbigniew Miąsikowie, 
Joanna i Antoni Misztalowie, 
Barbara i Stanisław Pragłowscy, 
Ryszarda i Jan Siwy, Krystyna 
i Czesław Szydłowie, Maria i 

Adam Wiszowie, Maria i Józef 
Woźnikowie.

Dostojni Jubilaci udekorowani 
zostali przyznanymi przez prezy-
denta Rzeczpospolitej medalami 
„Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” wraz ze stosownymi przesła-

niami. Prezydent Tadeusz Ferenc 
pamiętał jak zwykle o kwiatach 
dla małżonek i okolicznościowym 
toaście szampańskim. Do prezy-
denckiego toastu i życzeń dołącza 
się nasz zespół redakcyjny.

Roman Małek

JUBILACI W RATUSZU

Jubilaci w ratuszu. Fot. A. Baranowski

Józef Kanik podczas wiecu w Medyce
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BARDZO WAŻNE!
JEŚLI MASZ W GMINIE KRASNE JAKĄKOLWIEK DZIAŁKĘ 

CZY KAWAŁEK ZIEMI - KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Ostatni numer 
rocznika „Krajo-
brazy”, datowany  
na rok 2016, ukazał 
się już jako agen-
da rzeszowskiego 
oddziału Związku 
Literatów Polskich. 
Jest to pierwszy 
numer z piękną i 
kolorową szatą gra-
ficzną. Wypełniony 
w większości przez 
autorów, którzy są 
członkami Związku 
Literatów Polskich. 
Z racji profesjonal-
nych zainteresowań 
autorów, zawiera 
on w większości 
treści o charakte-
rze literackim. Na 
pierwszych stro-
nach czasopisma, 
redaktor wydania 
Mieczysław Arka-
diusz Łyp wymienił 
w chronologicznym 
zestawieniu spo-
tkania, promocje, 
audycje radiowe i wydarzenia 
kulturalne z udziałem członków 
ZLP za kadencji prezesa Edwarda 
Bolca oraz z pierwszych miesięcy  
swojego prezesowania w rzeszow-
skim oddziale ZLP. W dalszej 
części  zmieścił dużo wierszy o 
Rzeszowie i regionie. Swoje wier-
sze udostępnili: Janina Ataman, 
Bronisława Betlej, Celina Depa, 
Zdzisława Górska, Mieczysław 
A. Łyp, Teresa Paryna, Małgo-
rzata Żurecka, Uta Przyboś, Jan 
Belcik, Krystyna Bęczkowska, 
Wiktor Bochenek, Adam Decow-
ski, Halina Kurek, Krystyna 
Lenkowska, Ryszard Mścisz, 
Zbigniew Michalski, Andrzej 
Talarek, Mirosław Grudzień, 
Mirosław Welz, Maria Stefanik, 
Stefan Michał Żarów, Marek 
Petrykowski. Większość utworów 
jest zilustrowana reprodukcjami 

dzieł plastycznych Andrzeja Kor-
ca, które znakomicie korespondują 
z treściami tych wierszy. 

Autor „Krajobrazów” zmieścił 
też obwoluty kilku swoich autor-
skich zeszytów poetyckich, m. 
in.– „Wiersze na wigilię”, „Moje 
ogrody” i „Rozmowy z Julianem 
Przybosiem”. Znalazły się także  
„Sylwetki rzeszowian część IV” – 
autorstwa Józefa Kanika, Romana 
Małka i Stanisława Rusznicy. 
Autor publikuje informacje ze 
spotkań w: Husowie, Radomsku, 
Błażowej. Wspomina też o nieży-
jących już twórcach: Stanisławie 
Kuci, Julianie Przybosiu, Janie 
Maternickim.

Na stronie tytułowej zamiesz-
czono zdjęcie Kazimierza Smola-
ka, autora wielu książek o Górnie, 
wyróżnionego przez Oddział ZLP 
statuetką „Mecenas Kultury”.

Stanisław Rusznica

Elity SLD sprawujące władzę 
uznały iż raz otrzymanej władzy 
nikomu nie oddadzą.

Nie posiadały wizji, jak lewica 
ma działać w warunkach kapita-
lizmu. Zaangażowały się w bezkr-
wawą przemianę Polski Ludowej w 
III RP. Uprawiały hasłowy antyka-
pitalizm,  umiarkowany antyklery-
kalizm i żarliwą proeuropejskość. 
Tym hasłom  wiernie służyła. 

Miller zasypuje dziurę budże-
tową Bauca, a notowania SLD lecą 
w dół. Jednak on brnie dalej, bo 
chce przejść do historii jako ten, 
który wprowadził Polskę do Unii 
Europejskiej. Dzień po podpisaniu 
akcesji odchodzi z funkcji premie-
ra, SLD zamiast skrócić kadencję, 
w trosce o stołki swoich posłów 
jeszcze przynajmniej przez rok, 
robi premierem „gołąbka” lewicy 
Marka Belkę. Ten kończy zabiera-
nie biednym i dawanie bogatym. 
Tracą studenci, uczniowie, renciści 
na dopłatach do biletów, tracą bary 
mleczne, wprowadza znienawidzo-
ny „podatek Belki” od emerytur.

A oto jak postrzega sytuację 
od  dołu działacz ustrzyckiego 
SLD. Po porażce - rozliczenia i 
nowa partyjna religia, czyli mło-
dzi. Na siłę usuwano starszych 
działaczy. Pamiętam, jak nowa 
gwiazda podkarpackiego Socju-
szu – Tomasz Kamiński – niszczył 
dotychczasowego szefa, Krzysztofa 
Martensa. Przed upływem kaden-
cji w zakulisowych grach dopiął 
swego. Później wymiksował z SLD 
byłego lidera podkarpackiej lewicy, 
Wiesława Ciesielskiego, byłego 
wojewodę Jana Kurpa, znanego w 
Rzeszowie.”

Przed ostatnimi wyborami SLD 
nie opracowała diagnozy sytuacji 
z lewicowego punktu widzenia 
.Działacze z centrali bez konsulta-
cji z terenem prowadzili dyskusję 
o lewicy – razem czy osobno. 
Najogólniej można się zgodzić z 
tezami dokumentu „Godne życie”, 

jednak z punktu widzenia  rze-
szowskiego środowiska tzw. Polski 
B należy program lewicy bardzie 
ukonkretnić w następujących kie-
runkach:

- SLD więcej uwagi powinien 
poświęcić polskiej prowincji. Zde-
gradowanym regionom. Interesy 
ich mieszkańców silniej reprezen-
tować.

- Sojusz powinien też zadbać 
o lekceważonych, zapomnianych 
przez stołecznych polityków i 
media wyborców z pokolenia 50+. 
I tych jeszcze starszych. Maszeru-
jąc po polskiej prowincji winien 
przeprosić się ze swoimi dawnymi 
wyborcami, pozyskać nowych. Jak 
ocenia się w prognozach demo-
graficznych polskie społeczeństwo 
skazane jest na masowe starzenie 
się. Starszych i aktywnych poli-
tycznie obywateli będzie coraz 
więcej. Nie muszą odczuwać sta-
rości jako tylko cierpienia, degra-
dacji. Programy aktywizacji ludzi 
starszych niebawem okażą się nie-
zwykle w naszym kraju potrzebne. 
Zwłaszcza te, zawierające nowe, 
najnowsze światowe rozwiązania. 
Jeśli SLD zacznie reprezentować 
interesy starszych, rychło odzyska 
drugą, polityczną młodość. Wtedy 
młodzi sami przyjdą .

Co należy pilnie uczynić?

- Organizować i sprzyjać spo-
łecznikowskim mediom. Orga-
nizować seminaria dla redakcji  
mediów lokalnych – dostarczać 
im nieodpłatnie materiały publi-
cystyczne.

- Nawiązać szczególna więź z 
kresowianami i ludźmi, którzy 
walczyli z UPA o zakierzonię, 
weteranów MO i WP.

- Patronować pamięci Polaków 
prześladowanych przez bolszewi-
ków na trenach II Rzeczpospolitej. 

- Zdecydowanie opowiedzieć się 
przeciwko uprzywilejowaniu przez 

Unię Europejską  województw 
zachodniej Polski, dawnych ziem 
niemieckich.

- Stosunki z sąsiadami wschod-
nimi należy układać na zasadach 
wzajemności – zerwać kontakty 
z miastami Ukrainy, które pro-
pagują banderyzm. Manifestować 
przyjaźń z tymi środowiskami na 
Ukrainie, które akcentują histo-
ryczną przyjaźń polsko-ukraińską.

Wspólna walka z Turkami, 
bolszewikami, udział Ukraińców 
w wojnie 1939 w szeregach WP, 
udział w bitwie pod Monte Cas-
sino.

- Poprzeć spółdzielnie mieszka-
niowe oraz budownictwo komu-
nalne. 

- Domagać się przywrócenia 
procentowej waloryzacji emerytur 
dla emerytury do 3 000 zł.

- Domagać się w zatrudnieniu 
wprowadzenie tylko dwóch  kate-
gorii – pełno- i niepełno zatrud-
nionych.

Należy podnieść rolę państwa w 
gospodarce, które winno chronić 
interesy gospodarcze Polski. Dążyć 
do zbudowania dobrych stosunków 
ze wszystkimi naszymi sąsiadami. 
Polska źle wychodziła w historii na 
pełnieniu roli przedmurza. Znacz-
nie korzystniejsza była dla nas 
rola łącznika między Wschodem i 
Zachodem. Możemy ją odgrywać 
także dziś. Odrzucić  wizję budo-
wania  przyszłości Polski poprzez 
wzmacnianie konfliktu Zachodu 
z Rosją i przypisywanie naszemu 
krajowi roli państwa frontowego. 
Wikłanie nas w te niepotrzebne 
konflikty w dłuższej perspektywie 
przyniesie więcej strat niż korzyści.

     Skromnie zarysowane postu-
laty zbliżą nas do tych państw 
europejskich, w których rośnie 
sympatia do socjalizmu – Angli, 
Niemiec, a nawet USA.

Zdzisław Daraż

LEWICA 
KRAJOBRAZ PO KLĘSCE

KRAJOBRAZY

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz.U.2015.1433 z późn. zm) miała 
wzmocnić ochronę ziemi rolniczej 
w Polsce.

W istocie ustawa bardzo mocno 
ogranicza prawo własności pol-
skim rolnikom, którzy dziś nie 
sprzedadzą ziemi dowolnej oso-
bie, lecz muszą się liczyć z pierwo-
kupem przysługującym:

dzierżawcy sprzedawanej nieru-
chomości, który jest rolnikiem in-
dywidualnym, 

właścicielowi nieruchomości są-
siedniej, który jest rolnikiem indy-
widualnym. 

Wyboru sąsiada dokonuje sprze-
dający. Wątpliwości pojawiają się 
przy ustaleniu uprawnionych są-
siadów posiadających działki o 
nieuregulowanym stanie prawnym. 
Często występują też konflikty mię-
dzy współwłaścicielami i spadko-
biercami. Wtedy sprzedaż może 
być wstrzymana.

jeśli nie będzie dzierżawcy ani 
zainteresowanego kupnem sąsia-
da, prawo pierwokupu przypadnie 
Skarbowi Państwa – Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Jeżeli Agen-
cja Nieruchomości Rolnych nie 
wyrazi chęci zakupu, to dopiero 
wtedy osoba trzecia będzie mogła 
dokonać transakcji.

Pierwokup nie dotyczy rolni-
ków indywidualnych, którzy chcą 
powiększyć swoje gospodarstwo 
do 300 ha, lub osoby bliskiej. Rol-
nicy ci muszą prowadzić gospo-

darstwo rolne, mieć odpowiednie 
kwalifikacje i mieszkać minimum 
5 lat na terenie danej gminy.

OBOSTRZENIA 
W NOWEJ USTAWIE

Ustawodawca chce uniemożli-
wić przeniesienie własności nie-
ruchomości rolnej lub jej części 
w  przypadku, gdy w efekcie po-
działu gospodarstwa pozostała po-
wierzchnia użytków rolnych będzie 
mniejsza od normy, którą ustali 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dla poszczególnych województw.

Przeniesienie własności będzie 
uzależnione od wydania przez dy-
rektora oddziału Agencji Nieru-
chomości Rolnych decyzji stwier-
dzającej dopuszczalność podziału 
gospodarstwa.

Nabywca musi się dodatkowo 
zobowiązać notarialnie, że gospo-
darstwo rolne będzie prowadził 
osobiście i to co najmniej przez 
kolejnych dziesięć lat, licząc od 
daty nabycia. Osobiste prowa-
dzenie ma oznaczać m.in. zakaz 
zbywania i oddawania nierucho-
mości w dzierżawę innym pod-
miotom przez okres 10 lat, oraz 
nieobciążania tej nieruchomości 
hipoteką. Te obostrzenia dotyczą 
również potencjalnych nabywców 
z zasobów własności rolnej Skar-
bu Państwa i dodatkowo obrót 
ziemi z tych zasobów jest zablo-
kowany na okres 5-ciu lat.

UWAGA

Nie dotrzymanie tych zobowią-
zań będzie skutkować karą w wy-
sokości 40 % ceny nieruchomości 
rolnej, którą w wyjątkowych wy-
padkach może uchylić Agencja 
Nieruchomości Rolnych z uwagi na 
ważne względy gospodarcze, spo-
łeczne, losowe. Te ważne względy 
ma określić Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w odrębnym rozpo-
rządzeniu.

SKUTKI REGULACJI

Gdy ziemia rolna stanie się towa-
rem, co ograniczy jej sprzedaż to 
w konsekwencji będzie skutkować 
to znacznym obniżeniem wartości 
ziemi, a tym samym obniżeniem 
wartości istniejących zabezpieczeń 
hipotecznych ustanowionych dla 
rolników, którzy zaciągnęli kredyty 
na swoją działalność.

Indywidualny rolnik powiększa-
jący gospodarstwo rolne zmierzy 
się z olbrzymią biurokracją bo 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
będzie decydować kiedy, komu i 
za ile dotychczasowy właściciel 
gospodarstwa może sprzedać zie-
mie.

Istotny problem pojawia się 
również w art. 6 ust. 3 – dotyczą-
cym dostępu do „drogi publicznej” 
w przypadku sprzedaży działki.  
Zdecydowana większość dojaz-
dowych (polnych) dróg w gminie 
nie ma statusu drogi publicznej w 

rozumieniu ustawy o drogach pu-
blicznych. 

Problem będą mieli ci, którzy 
będą chcieli powiększyć gospodar-
stwo o grunty nie położone w ich 
gminie.

Obrót nieruchomościami rol-
nymi dotyczy wszystkich działek 
rolnych na obszarach wiejskich, 
z wyjątkiem tych, które są objęte 
planem zagospodarowania prze-
strzennego. 

W najgorszej sytuacji znajdą 
się rolnicy – właściciele drobnych 
nieruchomości rolnych, którzy 
chcąc je sprzedać nie będą mogli 
dokonywać transakcji z osobą, 
która zaproponuje najlepszą cenę.

Korzyści dla rolników w gmi-
nach wiejskich wynikające z usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych z 3 lutego 1995 r. oraz tek-
stu jednolitego ustawy z 2015 r. z 
późniejszymi zmianami.

Wyżej wymieniona ustawa 
stwarza bezproblemowe warunki 
na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych w klasach od 1 do 3 
na terenie miast. Oznacza to, że 
praktycznie w każdą nierucho-
mość rolną w tych klasach na 
terenie miasta można zainwesto-
wać poprzez uzyskanie decyzji o 
warunkach zabudowy w krótkim 
terminie lub poprzez procedurę 
uchwalonych planów zagospoda-
rowania przestrzennego.

Dodatkowo należy podkreślić, 
że na terenie miasta jest dostępność 
uzbrojenia (wszystkie media) oraz 
dobra komunikacja (drogi).

Natomiast w gminie wiejskiej 
każdy ar gruntów rolnych w kla-
sach od 1 do 3 może być tylko i 
wyłącznie przeznaczony na inne 
cele niż rolnicze za zgodą Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w  ramach opracowanych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Podkreślić należy, że inwestor nie 
jest stroną w tym postępowaniu, 
więc nie może sam uzyskiwać ta-
kiej zgody i nie ma wpływu na to-
czące się postępowanie. Reasumu-
jąc: niemożliwa staje się realizacja 
inwestycji. Przy niskich budżetach 
gmin jest niemożliwe wyasygnowa-
nie środków finansowych na opra-
cowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Krzysztof K.adłuczko

Krzysztof Kadłuczko
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RZESZOWSKI KALEJDOSKOP KULTURALNYMarzyło mi się, że zdążę 
i nie udało się. A chciałem 
przybliżyć klimaty niegdy-
siejszych karnawałów we 
właściwym czasie tym, któ-
rzy urodzili się po roku 
1989, a którzy między inny-
mi nie mieli okazji podzi-
wiać sklepowych półek, na 
których królowały butelki 
z octem, zaś na pytanie o 
różne towary padało z ust 
niezmiennie znudzonych 
staniem za ladą pań sło-
wo – wyszło. Tegoroczny 
karnawał przeleciał szybko, 

niczym kilkudziesięcioletni F16 i, jak niezwykle rzadko, stanę-
liśmy w obliczu faktu, że w tym roku już w marcu będziemy 
święcić jajka. Wielkanocne.

Do dziś mam w pamięci daleką od współczesnego szpanu, 
jeśli chodzi o wystrój, salę byłego kina Świt, która przed wojną 
służyła ujeżdżaniu koni przez rzeszowskich ułanów, a przez 
pierwsze powojenne lata była między innymi reprezentacyjną 
salą balową dla pragnących pozawracać sobie głowę nogami 
mieszkańców Rzeszowa. Na stolikach, przy których zasiadali 
uczestnicy zabaw, było raczej skromnie. Przynoszony ze sobą z 
domu główny atrybut do spożycia stał przeważnie na podłodze 
w osłaniającej go torbie i trzeba było nawet z daleka pilnować, 
aby nie zmienił właściciela. Na scenie królował zespół muzyczny, 
w którym na pierwszy plan wybijał się posiadacz zniewalającego 
barytonu, śpiewający perkusista pan Mieczysław Ziemniak. Na 
repertuar składały się szlagiery pamiętające okres międzywojen-
ny. Było „Tango Milonga” i dla kontrastu zachęcająco-prowoku-
jący walc „Dziś musisz mi dać”. 

Obok sobotnich, okazjonalnych do potańczenia miejsc, funk-
cjonowała restauracja „U Pasiaków”, w bliskości dzisiejszego 
budynku BWA. Nazwa nawiązywała do ubiorów b. więźniów 
obozów koncentracyjnych, którzy ten właśnie lokal wybrali sobie 
na miejsce radowania się życiem. Czasem tylko radosne chwile 
przerywane były strzałami z pistoletów w sufit chłopców z lasu, 
czyli partyzantów, którzy mieli odwagę przyjść do tego miejsca, a 
których znakiem rozpoznawczym były m.in. spodnie zwane rajt-
kami i błyszczące buty z cholewami, zwane w skrócie oficerkami. 

Po przekątnej dzisiejszego Placu Wolności – kto to dziś 
pamięta? – była ekskluzywna, jak na owe czasy, restauracja 
Jutrzenka. Grali do tańca muzycy wysokiej klasy: pianista Edzio 
Kochański, perkusista Jan Prokop, klarnecista (mój późniejszy 
uwielbiany nauczyciel gry na klarnecie) Stefan Kielar, skrzypek 
Tomasz Pałka, no i mój późniejszy wieloletni nie tylko pedagog 
ale i szef, akordeonista Tadeusz Hejda, budowniczy od podstaw 
redakcji muzycznej, tworzącej się w owym czasie Rozgłośni Pol-
skiego Radia. W tamtych latach rzeszowską czołówkę muzyki do 
tańca tworzyli m.in.: akordeonista Emil Klee, trębacz Stanisław 
Miąsik, perkusista i zarazem puzonista Walerian Lesiński, per-
kusista Ignacy Solak, śpiewająca pani Złotkowa ze swym mężem. 

Z czasem przybywało miejsc dla tańczącej rozrywki - „Rze-
szowska”, „Sródmiejska”. Pewien nowy rozdział otworzył akor-
deonista i saksofonista zarazem, Roman Albrzykowski, który na 
dłuższy czas osiadł z zespołem w restauracji „Rzeszowska”. Zwią-
zani byli z nim: Leszek Steciak, Mundek Pałys, Staszek Lipiński, 
Jan Bałchan, szalony perkusista Karol Lelek, a później Krystyna 
Olijnyk. Kiedy w maju 1960 roku pan Roman przeniósł się do 
kawiarni „Klubowa”, zaczął pracować w „Rzeszowskiej” zespół 
niżej podpisanego. Wiernymi fanami była elita rzeszowskich 
budowlańców. Przy mikrofonie brylowała, nazywana wówczas 
powszechnie rzeszowską Ireną Santor, Stenia Dyniowa. Lista 
instrumentalistów tego zespołu jest dość długa, bo zespół istniał 
ponad 20 lat. Krzysztof Maroń, Jan Mróz, Bolesław Warzybok, 
Hieronim Gnacek, późniejsi Blackouci – Krzysiek Potocki i 
Józek Hajdasz, Władysław Ziemniak, Andrzej Kulczycki, Hen-
ryk Głowa, Witek Kotula. To tylko niektórzy spośród nich. W 
„Śródmiejskiej” grał, wśród tych najstarszych, z Ignacym Sola-
kiem saksofonista Stanisław Dyżewski, a śpiewała siostra Henka 
Wądołkowskiego, Barbara Decowska. Dyrekcja Rzeszowskich 
Zakładów Gastronomicznych dbała o poziom rozrywki w tych 
placówkach. Grające przez 6 dni w tygodniu zespoły miały 
w tamtych czasach po pięć, a nawet sześć etatów. Kto z tych 
muzyków jeszcze żyje? Bywały nawet programy estradowe ze 
striptizem! W tamtych czasach! 

Restauracje były prowadzone ze sznytem, z fasonem. Znany i 
popularny pan Fredzio oraz jego koledzy po fachu – kelnerzy pod 
muchą, jak zawsze czuwali w pobliżu stolików klienteli z czystą 
serwetką na przedramieniu. Menu było bogate, mimo nienaj-
łatwiejszych czasów. Rzeszów rozrastał się, przybywało restau-
racji, wśród nich w hotelu Rzeszów ze słynnym „Piekiełkiem”, 
„Relaks”, „Hungaria”, efemeryda – „Cristal”, no i „Kaprys”, w 
którym często dołączał do zespołu Jedynka kierownik restaura-
cji, Józef Szalacha, ze swoją harmonijką ustną. 

Karnawał obfitował również w branżowe bale. Były bale 
rzeszowskich lekarzy, kostiumowe architektów. Chyba naj-
słynniejsze były bale rzeszowskich dziennikarzy. Ci potrafili 
nawet zorganizować swoje karnawałowe szaleństwa w zamkach 
Krasiczyna i Baranowa Sandomierskiego, nie stroniąc jednak 
od „Kaprysu” i hotelu Rzeszów. Do dziś zachowało mi się w 
domowym archiwum zdjęcie, na którym stoję obok naczelnego 
redaktora rzeszowskiego radia z założonym na szyję końskim 
chomątem, już jako dyrektor szacownej rzeszowskiej instytucji. 
Duszą tych dziennikarskich ekscesów byli nieodżałowani Julek 
Woźniak i Mirek Radłowski. 

Bawiono się również w sali widowiskowej Zakładowego Domu 
Kultury WSK – dziś Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego – a ponadto w sali NOT i na pierwszym piętrze Oddziału 
PKO przy ul. 3 Maja. Tak, tak! Tam kiedyś też odbywały się bale. 
Ale jak to bywa w życiu, zmieniają się czasy, zmieniają ludzie. 
Jak jest dziś, każdy widzi.

DAWID PODSIADŁO W EMPIKU

Dawid Podsiadło w piątek zagrał koncert w rzeszowskim 
klubie LUKR, promując płytę „Annoyance and Disappoint-
ment”, a wcześniej spotkał się z fanami w Empiku Galerii 
Rzeszów. Do Empiku przybyło mnóstwo fanów 23-letnie-
go finalisty drugiej edycji polskiego X Factor. Spotkanie 
poprowadził rzeszowski dziennikarz muzyczny, Bartosz 
Skubisz. Podczas koncertu fani dowiedzieli się, że postać 
na okładce ostatniej płyty jedynie jest łudząco podobna do 
Dawida Podsiadły, dlatego że jest to reprodukcja fragmentu 
obrazu z 1885 roku szwedzkiego malarza Juliusa Kronberga 
„David och Saul”. Do takiej okładki zainspirowała muzyka 
jedna z fanek.

Na spotkaniu z wokalistą można było dowiedzieć się też, 
że teledysk „W Dobrą stronę” wynika z doświadczeń muzy-
ka. Pomysłem muzyka była na przykład postać Roberta, to że 
przechodzi przemiany, ukazanie jego dobrych i złych stron. 
Dodał też, że, na szczęście, w wieku 10 lat wyprowadził się 
z miejsca, gdzie takie sytuacje, jak w teledysku, zdarzały się 
często. Dzięki wartościom, takim jak szacunek i akceptację 
innych, wyniesionych z domu, nie zszedł na złą drogę.

Niezwykle utalentowany wokalista bardzo lubi poczucie 
humoru, trochę abstrakcyjne, trochę polegające na tym, żeby 
obrażać kogoś w trakcie obrażania innych. Zaczął nad tym 
pracę już na początku liceum. Popis umiejętności w tej dzie-
dzinie zaprezentował podczas roastu Kuby Wojewódzkiego, 
za który publicznie przeprosił. - Jest mi przykro, ponieważ 
oni dostali dużo krytyki nieuzasadnionej, bo jest to roast. 
To ma być niskie i słabe. Zabolało mnie to, bo widziałem 
zaangażowanie tych ludzi w całą produkcję tego. Szanuję ich 
za to, że są i żyją – tłumaczył się ze swojego występu Dawid 
Podsiadło, który w serwisie Youtube.com ma już ponad 2,5 
mln odsłon.

NIECH MOC BĘDZIE Z TOBĄ

W Muzeum Dobranocek można zobaczyć: wydawnictwa, 
plakaty, zdjęcia aktorów z autografami, kolekcjonerskie 
wydania płyt DVD, figurki żołnierzy klonów i szturmow-
ców oraz innych postaci z sagi Gwiezdne Wojny. Atrakcją 
wystawy są manekiny postaci, m.in.: rycerz Jedi, Darth 
Maul, Boss Nass i strażników Palpatine’a. Są także modele 
statków kosmicznych, klocki lego i różnorodne gadżety 
popularyzujące film.

Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach, założone 
przez Tomasza Klauza, liczy ponad 10 tysięcy eksponatów. 
Część z nich trafiła do rzeszowskiego Muzeum Dobranocek. 
Oprócz figurek bohaterów z gwiezdnej sagi, można obejrzeć: 
wiele pojazdów, różnego rodzaju rakiety, klocki lego, złożone 
zestawy, a także zapakowane gry, popiersia, wydawnictwa, 
komiksy w różnych językach.

Do wystawy „Gwiezdne Wojny” Muzeum Dobranocek 
także przygotowało specjalną ofertę lekcji muzealnych, 

warsztatów twórczych. „Gwiezdne Wojny” w Muzeum 
Dobranocek będą do 14 kwietnia.

NAMIOTY WYKLĘTYCH
Rzeszów po raz pierwszy wziął udział w ogólnopolskiej 

akcji „Namioty Wyklętych”, zorganizowanej przez stowa-
rzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Akcja upamiętniała 
żołnierzy antykomunistycznego podziemia po II wojnie 
światowej. „Namioty Wyklętych” są częścią obchodów Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na 1 marca.

Na rzeszowskim rynku były rozstawione namioty wojsko-
we, w których można było poznać historię żołnierzy, którzy 
przez długi czas byli nazywani wyklętymi, a po zmianie 
ustroju, zostali nazwani żołnierzami niezłomnymi.

Największą atrakcją „Namiotów Wyklętych” było wypo-
sażenie i umundurowanie ułańskie, wzorowane na ułanach 
z 20. Pułku Ułanów, który stacjonował w Rzeszowie. Można 
było zobaczyć umundurowanie polowe, garnizonowe ułanów 
20-lecia międzywojennego, zdobyczną kulbakę radziecką 
i pojeździć na drewnianym symulatorze jazdy konnej dla 
rekrutów, którą przywiozła Konna Straż Ochrony Przyrody 
i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów.

W jednym z namiotów na każdego czekały skarby i fascy-
nujące opowieści o Aleksandrze Rusinie – partyzancie, który 
swoją walkę zaczął już we wrześniu 1939 roku. Skarbami 
Rusina były na przykład fotografie z jego pułkiem lub grot 
sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowego, który ukrywał 
przez lata, albo odznaka angielska dla żołnierzy Armii 
Krajowej, która została zrzucona z pokładu samolotu dla 
Rusina z dołączonym listem od Churchilla, bronią, amunicją, 
lekarstwami dla oddziału.

PRZEGLĄD FILMÓW 
DOKUMENTALNYCH

Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie EKOSKOP zor-
ganizowały przegląd filmów dokumentalnych w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Rzeszowie. Większość filmów była 
pokazywana w Polsce po raz pierwszy, w tym dokument 
„To zmienia wszystko” („This Changes Everything”), opar-
ty na najnowszej książce znanej aktywistki i dziennikarki, 
Naomi Klein. Obraz traktuje o zmianach klimatu i globalnej 
szansie na zmianę obecnego modelu rozwoju. Drugim hitem 
Przeglądu był film „Inhabit: z perspektywy permakultury”. 
O ludziach i inicjatywach szukających dróg wyjścia z glo-
balnego kryzysu ekologicznego.

Prezentowane filmy, nagradzane na międzynarodowych 
festiwalach, prezentowały bogactwo tradycji kultur rdzen-
nych i społeczności lokalnych oraz ukazywały wpływ zmian 
klimatu i nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych na 
ich życie i przyrodę.

Dodatkowo odbyły się także spotkania z udziałem Leszka 
Gajosa, socjologa i komentatora społeczno-politycznego oraz 
Katarzyny Ruszały ze Stowarzyszenia EKOSKOP. Dyskuto-
wano także z Benem Aminem Lazarem, redaktorem Perma-
kultura.edu.pl, nauczycielem permakultury dyplomowanym 
w Bumi Langit Institite z Indonezji.

Sabina Lewicka

KAZIMIERZ RAK 
NA BALU PRZYJACIÓŁ RZESZOWA

Kazimierz Rak przybył na II Bal Przyjaciół Rzeszowa z 
okazałym tortem. W charakterze asystentki zatrudnił Krysty-
nę Leśniak-Moczuk. Fot. A. Baranowski.

Z MOJEJ LOŻY

Jerzy Dynia

EKSPRESOWY 
KARNAWAŁ
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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” 

Wspominałem niedawno o wspa-
niałym Teatrze M.D.K, czyli Młodych 
Dzielnych Kuropatwach z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Rzeszowie, 
który sławi nasze miasto, zdobywając 
liczne nagrody, m.in. Grand Prix V 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Amatorskich Młodzieży i Dorosłych 
w Piotrkowie Trybunalskim za „Bal 
w operze” na podstawie J. Tuwima, 
w reżyserii i scenograf ii Moniki 
Adamiec oraz z jej autorską muzyką. 
Spektakl finezyjnie inscenizowany 
przez młodziutkie wykonawczynie. 
Literacko i muzycznie wysmakowane 
poetyckie widowisko, którym to rze-
szowski MDK zainaugurował też nie-
dawno comiesięczne pokazy w cyklu 
Młodzieżowej Sceny Teatralnej. Tym 
razem wystąpiły w „Balu”: Katarzyna 
Borkowska, Sylwia Drogoń, Romi-
na Werelusz, Karolina Kowalska i 
Dobromiła Życzyńska (poprzednio 
była Joanna Nawojska). 

I tenże to zespół na 37. Biesiadzie 
Teatralnej w Horyńcu Zdroju (18-20 
lutego br.) w owej ogólnopolskiej kon-
frontacji zespołów teatralnych małych 
form zdobył Brązowy Róg Myśliwski 
Króla Jana. Biesiada horyniecka ma 
wielką renomę w kręgach teatralnych, 
a oceniało zespoły jury złożone z 
wytrawnych znawców sceny, któremu 
przewodził Leszek Mądzik. Poznali go 
rzeszowscy teatromani, m.in. gdy za 
dyrekcji Remigiusza Cabana w Teatrze 
im. W. Siemaszkowej dwukrotnie sze-
fował artystycznie ogólnopolskiemu 
festiwalowi scenografów i kostiumo-
grafów VizuArt, czyli odmienionej 
formie kolejnych Rzeszowskich Spo-
tkań Teatralnych. Po zmianie dyrekcji 
w teatrze od dwóch lat w to miejsce 
mamy Festiwal Nowego Teatru. Oczy-
wiście, w innej niż Mądzika formule 
i bez niego oraz jego spektakli, które 
mogliśmy podziwiać pozakonkur-
sowo podczas wspomnianych edycji 
VizuArtu.

Zapewne wielu miłośników teatru 
powitało z radością na Małej Scenie 
im. Zdzisława Kozienia spektakl „Coś 
w rodzaju miłości” Arthura Millera, w 
reżyserii Martyny Łyko, opracowaniu 
scenograficznym Pauliny Rzeszow-
skiej (nomen omen) i muzycznym 
Dawida Kollara . Premiera miała 
miejsce 27 lutego br. Obie młodziutkie 
twórczynie debiutowały tą realizacją 
na polskiej scenie teatralnej. Martyna 
Łyko współpracowała już wprawdzie 
z Radosławem Rychcikiem, który 
pokazał w Rzeszowie „Dziady” przygo-
towane w Poznaniu oraz „Balladynę” z 
zespołem aktorskim Siemaszkowej, ale 
jej pomysł na dialog z widzem wyda-
je się odmienny od wspomnianego 
mentora, także z młodego pokolenia. 
Studiowała na uniwersytetach we 
Francji oraz w Anglii, gdzie właśnie 
w Londynie cztery lata temu uzyskała 
dyplom reżyserski. Paulina Rzeszow-
ska jest absolwentką warszawskiej ASP, 
a pracuje od kilku lat w Londynie, dla 
filmów i teatrów. 

Ale bohaterami spektaklu są jak 
zawsze aktorzy. W tym przypadku jest 
to znakomita para osobowości arty-
stycznych – Mariola Łabno-Flaumen-
haft i Robert Żurek. Oboje sprawdzeni 
wcześniej także w monodramowych, 
długich rolach. Na marginesie warto 
przypomnieć właśnie tę aktorkę w 
takiej monoroli w „Shirley Valentine” 
sprzed ponad jedenastu lat na tej 
scenie, chociaż premiera owej sztuki 
miała miejsce na scenie dużej, która 
nie wydawała się wszak za ogromna 
dla wielkości tej artystycznej wypo-
wiedzi. Może warto byłoby przywrócić 
„Shirley” w repertuarze Siemaszkowej? 

W tej prawie namacalnej więzi z 
widzami, w tym dodatkowo scenogra-
ficznym zbliżeniu, gdy wpierw jakby 
poprzez firankę w oknie zaglądamy 
do sypialni nierządnej i zagubionej 
Angeli, a potem wręcz „dotykamy” ją 
i Toma w owej szamotaninie zmysłów, 
emocji i niebywałej ekspresji – każdy 
gest, każdy ruch każde słowo wyma-
ga, wydaje się, większego niż zwykle 
kunsztu artystycznego. By zwrócić 
choćby uwagę na te mistrzowskie 
przeobrażanie się bohaterki z realności 
w depresyjne otchłanie psychicznego 
zagubienia. Mariola Łabno czyniła to z 
przekonującą perfekcją artystyczną. Z 
wielkim podziwem należy się odnieść 
do Martyny Łyko, która wybrała kla-
syczną formułę teatru – dając prym 
słowu literackiemu i grze aktorskiej, 
których nie zamąca dość często obser-
wowaną dziś manierą multimedialnych 
wsporników w spektaklach. 

Miller, wybitny dramaturg amery-

kański minionego wieku – znany m.in. 
z takich utworów, jak „Czarownice z 
Salem” czy „Śmierć komiwojażera”, 
która to sztuka gościła na deskach 
Siemaszkowej dekadę temu – doznawał 
za swą twórczość i postawę społeczną 
oraz światopogląd wyrazów podzi-
wu, ale i przykrości najdelikatniej 
mówiąc. Wspomnieć jednak należy, 
że prezydent Clinton uhonorował 
pisarza Narodowym Orderem Sztuki 
„za poruszanie problematyki związa-
nej z sumieniem”. Z takim dramatem 
sumienia mamy do czynienia także w 
tym widowisku – czy przekazać praw-
dę i pomóc w uratowaniu człowieka 
niewinnie osadzonego od pięciu lat w 
więzieniu, czy też ratować kochanka 
prokuratora, uwikłanego jak jego 
zwierzchnicy, sędziowie i przedsta-
wiciele policji w mafijne układy. Co 
bohater sztuki Tom (Robert Żurek), b. 
policjant, a teraz detektyw poszukują-
cy argumentów, by pomóc uwięzione-
mu, wyraża wściekłym argumentem, 
dlaczego tak czyni: „Bo jest jeszcze coś 
takiego jak sprawiedliwość, tylko że w 
naszym kraju zrobiono z niej jajeczni-
cę”. Na niewielkiej scenie obserwujemy 
właśnie takie uniwersalne wołanie o 
sprawiedliwość. Przekazane z arty-
styczną maestrią przez twórców tego 
spektaklu. 

Nieraz warto pokusić się o ponow-
ne obejrzenie spektaklu. Premiera 
„Kurki Wodnej” Jana Nowary była 
22 października ub. roku. Otwierała 
2. Festiwal Nowego Teatru w Teatrze 
im. Wandy Siemaszkowej w jubile-
uszowym roku 70-lecia tej sceny dra-
matycznej. Ale nowa odsłona tej sztuki 
wg Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
której tytuł sceniczny twórca poszerzył 
o frazę – „katastrofa jest coraz bliżej” 
była 28 lutego br. o wiele ciekawszym 
spotkaniem. 

Jakże czytelnie wybrzmiały teraz 
współtworzące akcję obrazy filmowe, 
ileż zyskało widowisko ścieśnione 
przez reżysera, szczególnie w scenach 
transu narkotycznego. Z jakąż świe-
żością i polotem wygrywane są te 
same wszak sceny, ale z widocznymi 
retuszami. Jakaż, jakby szersza i jesz-
cze czytelniejsza, jest stworzona na 
potrzeby tego widowiska postać Hyr-
kanii (Magdalena Kozikowska-Pień-
ko), korzeniami sięgającej poniekąd 
do „Mątwy” Witkacego. Hyrkanii – 
sumienia, przewodnika komentującego 
na ogół pantomimicznie różne sytuacje 
i duchowe wcielenia innych bohaterów. 
„Tragedia sferyczna” Witkacego na 
scenie zachowuje jednak swą kulistość 
w metaforycznym powracaniu w to 
samo miejsce jak na okręgu, ale i w 
towarzyszących obrazach filmowych 
na wielu ekranach wokół sceny i 
widowni – owej planety targanej róż-
nymi konwulsjami, gdzie atakowani 
jesteśmy zewsząd potokiem telewi-
zyjnych i internetowych informacji, 
krzykliwych w obrazie i dźwięku. A 
rewolucja w przekazie Nowary cwałuje 
islamskimi krokami i mordami. Na 
szczęście w teatrze takie obrazy można 
cofnąć, a ofiary ożywić i skierować 
optymistycznie drogą do nieba bal-
ladowym songiem Zeppelinów, który 
z takim urokiem wykonuje Dagny 
Cipora, spektaklowa Lady – księżna 
Alicja of Nevermore. Kolejny już raz 
znakomicie spełniająca się aktorsko, 
podobnie jak pozostali artyści – wszy-
scy, rzec można, z pierwszego planu. 
Poczynając od tytułowej Kurki Wodnej 
Justyny Król, która tak sugestywnie 
„wyśpiewała” krzykiem strach przed 
sceną ponownej śmierci i jej spekta-
klowego męża-zabójcy Edgara (Michał 
Chołka) czy sugestywnego Mateusza 
Mikosia we wcieleniu Tadzia, albo 
nestora w tym gronie, Piotra Napie-
raja, porywającego swym talentem 
aktorskim, ale i witalnością w tym 
przedstawieniu toczącym się jakby w 
taneczno-pantomimicznym rytmie, w 
czym widać było pomocną obecność 
Tomasza Dajewskiego, odpowiedzial-
nego za plastyczność ruchu. Pojawiają 
się w tym spektaklu także klimaty 
orwellowskie, absurdy zawsze dobrze 
wpasowane w nasze życie, niezależnie 
od epoki. I Witkacowe przemeblo-
wywanie rzeczywistości, gdy Kurka 
jest zabijana i umiera, by pojawić się 
znów żywa w innej sekwencji i znowu 
zginąć. Podobnie jak i owi bankow-
cy (Józef Hamkało, Robert Żurek, 
Robert Chodur), którym islamiści 
podrzynają gardła, a potem film bie-
gnie odwrotnie i powracają żywi do 
kadru. Objawia się w tym spektaklu 
i metafizyczność, i rzeczywistość, w 
której każda z postaci wiedzie swój 

W tym roku od stycznia w każ-
dym miesiącu prezentowany jest w 
DKF-ie Klaps jeden film w ramach 
cyklu „Polscy Mistrzowie Kina”. I 
tak w styczniu można było oglądnąć 
film „Szpital przemienienia” (1978) 
Edwarda Żebrowskiego, w lutym 
„Iluminację” (1972) Krzysztofa 
Zanussiego. W marcu będzie grany 
film „Niewinni czarodzieje” (1960) 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film 
ten jest produkcji polskiej z gatun-
ku dramat psychologiczny, trwa 87 
minut, czarno-biały. Mimo że film 
ten nakręcony jest ponad pół wieku 
temu, to dzięki jego cyfrowemu 
zrekonstruowaniu zobaczymy czysty 
obraz i usłyszymy czysty dźwięk. 
Gwarantowany jest dla widza dobry 
odbiór. Oczywiście, opisać to wprost 
jest trudno. To wszystko trzeba 
samemu zobaczyć, usłyszeć i prze-
żyć. Jest to film o najwyższej jakości. 
Przedstawiona jest w nim historia 
przypadkowego spotkania młodego 
lekarza Bazylego ze śliczną dziew-

czyną Pelagią. Spotkanie odbywa się 
w nocnym lokalu. Między młodymi 
ludźmi rozpoczyna się romantyczna 
gra pozorów i zwodniczych gestów. 
Film niesie pełny optymizm. Mło-
dość ma inteligentną twarz, rozmo-
wa jest ważniejsza niż seks. Trwa 
ona całą noc. W rzeczywistości 
„Niewinni czarodzieje” mają w sobie 
więcej z literatury i teatru niż kina. 
W filmie gra plejada gwiazd aktor-
skich, m. in.: Tadeusz Łomnicki, 
Krystyna Stypułkowska, Zbigniew 
Cybulski, Wanda Koczeska.

Tradycyjnie, po filmie, będzie 
można uczestniczyć w pofilmowej 
dyskusji, którą zawsze prowadzą 
Dominik Nykiel i Adam Kus. War-
to dodać, że uczestnikami seansów 
filmowych są nie tylko stali klubowi-
cze, ale też kinomani, którzy wiedzą, 
że nie przychodzą do kina, na film.

W marcu będzie można zobaczyć 
także filmy: „Moja miłość” w reży-
serii Maiwenna Besco oraz „Janis” 
w reżyserii Amy Berg. Filmy grane 

są w sali kinowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie w każdy 
poniedziałek o godz. 19.00.

Stanisław Rusznica

Z „KLAPSEM” W MARCU

żywot jakby niespójny z otoczeniem, 
z konsumpcyjną zachłannością, z 
władczymi pokusami i zanurzeniem 
w niepewną, groźną przyszłość. Teatr 
czystej formy, wyobraźni, skojarzeń i 
wzruszeń estetycznych.

Wreszcie w dwa dni później pre-
miera „Ikara i Dedala” prof. Janusza 
Pokrywki, który ze swym autorskim 
teatrem od ponad 30 lat w różnych 
miejscach epatuje niepowtarzalną 
sztuką znaku plastycznego. Teraz 
owa Scena Propozycji jest usytuowa-
na na Uniwersytecie Rzeszowskim, 
gdzie jej twórca jest wykładowcą na 
Wydziale Sztuki. Premiera 1 marca 
br., nieco inaczej jak to bywało do tej 
pory, odbyła się na prawdziwej scenie 
teatralnej sali widowiskowej, koncer-
towej Instytutu Muzyki UR przy ul. 
Dąbrowskiego, gdzie niegdyś ulokowa-
ny był dom kultury WSK. Widowisko 
plastyczno-poetyckie inspirowane 
twórczością Zbigniewa Herberta poru-
szało i zachwycało. Chciałoby się rzec, 
iż prof. Pokrywce tworzywo literackie 
„nie przeszkadzało”, bo korzystając 
z poetyckich słów, fraz, myśli i prze-
słań Herberta, malował jednak – jak 
zwykł to do tej pory czynić – i ożywiał 
postaci, aż do uskrzydlenia mitycznego 
Ikara, któremu nadał odwrotną niż to 
znamy rolę, ważniejszą. Starogrecka 
mityczność splata się aż ze współczesną 
mistycznością chrześcijańską, choćby 
obrazu czyhającej na nas Golgoty, 
która wyziera z odwróconych sztan-
darów, owego exodusu, gdy w miejsce 
poprzednich rzeźb-masek starogrec-
kiego chóru teatralnego pojawiają się 
krzyże. Ileż symbolu jest we wniesionej 
przez dziewczynę róży, opowiadającej 
i wyrażającej miłość, której płatki 
oberwane pozostają w finale na szarym 
dywanie zakreślonej przez Pokrywkę 
scenograficznie sceny na scenie. Gdzie 

wszystko jest obrazem pobudzającym 
wyobraźnię, znakiem i ożywioną for-
mą jak w teatrze lalek – jak choćby 
ów car lalkowy wniesiony niczym 
sztandar, który zapleciony i posadzony 
na taborecie przyjmuje władczą postać, 
choć nieco komiczną zarazem, gdy 
rośnie mu broda rozwijająca się z rolki 
papieru toaletowego. Aż po wzniosłość 
pogrzebu cara, z porywającym serca 
chórem i inscenizacją aktorek. Sekwen-
cja robotników z minionej epoki – to 
również postaci stworzone jakby ze 
sztandarów w pochodzie, które ani-
mują głosy i prawdziwe nogi aktorów, 
zaś ich głowy ulepione są z ówczesnej 
sztandarowej gazety propagandowej, 
a odwrócone mają już twarz „Solidar-
ności”. To widowisko byłoby najlepiej 
przekazać zapisane filmem, dziesiąt-
kami zdjęć, z których można utkać 
tę opowieść poetycką ułożoną w pla-
styczne sceny i obrazy. Bez zbędnego 
przedmiotu. Każdy plastyczny szczegół 
jest jak lalka ograny, wykorzystany 
i uwypuklony do zapamiętania. Ileż 
poezji, skrótu plastycznego i metafory 
jest w owym układaniu z piór areopa-
gu aniołów. Sytuują się na drabinie 
stworzonej z drewnianych grabi, a te 
wpięte są następnie w deskę stołu, 
która z kolei zamienia się w rucho-
me skrzydła w rękach Ikara. Próbuje 
ulecieć ku słońcu, niebaczny tragedii, 

bo pióra sklejone woskiem wszak 
wypadną i opadną jak te płatki róży. 
Ileż poetyckiej lekkości i wzniosłości 
było w tańcu aktorek do muzyki poru-
szającej wyobraźnię i unoszącej nas w 
przestworza wraz Ikarem. Atmosfera 
czystego, wysublimowanego piękna.

Zaprosił Janusz Pokrywka do malo-
wania tego widowiska swoich spraw-
dzonych i zdolnych aktorów, Joannę 
Sitarz i Paulinę Zając, ale i debiutant-
kę Wiktorie Szczęch czy od niedawna 
związanego z tym zespołem Szymona 
Doraka. Odszukał wreszcie i przywró-
cił na scenę z pożytkiem dla widzów 
Bogusława Fronia, któremu zlecił wio-
dącą rolę w przedstawieniu. Wszystko 
to nosi znamię choreograficznej opieki 
Bernadetty Wojtuń-Sikory. Ale oczy-
wiście pomysł, który urodził się w gło-
wie Janusza Pokrywki siedem lat temu, 
mógł wydać taki niepowtarzalny owoc 
artystyczny tylko w jego reżyserii, ale 
przede wszystkim scenografii przezeń 
zarazem obmyślonej i wykonanej z 
kostiumami, lalkami, symbolami i 
innymi grającymi w tym widowisku 
przedmiotami, a także z rysunkiem 
Wiktorii, wnuczki artysty. W świat 
poezji Herberta wprowadził widzów 
przed spektaklem dr Jan Wolski – 
w zwięzłym, obrazowym poetycko 
wykładzie. 

Ryszard Zatorski

TEATRALNE RARYTASY
PREMIERY, NAGRODY I NOWA ODSŁONA

Magdalena Kozikowska-Pieńko i Piotr Napieraj w „Kurce Wodnej” 
Fot. Maciej Mikulski 
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Na zakończenie tegorocznego karnawału, Stowarzyszenie 
Krystyn Podkarpackich oraz Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 
zorganizowały po raz drugi wielki bal. Okazało się później, że 
był to jeden z największych rzeszowskich balów. Bawiono się 
do białego rana. Podobnie jak ubiegłoroczny pierwszy bal, tak i 
ten odbył się w hotelu Rzeszów. Inicjatorom balu przyświecała 
idea integracji na płaszczyźnie towarzyskiej ludzi związanych 
z naszym miastem nie tylko zawodowo, ale i emocjonalnie. 
Organizatorzy chcieli podtrzymać piękną i bogatą tradycję 
organizacji balów w naszym mieście. Pamiętali, że jeszcze nie 
tak dawno były piękne bale: prasy, prawników, dziennikarzy, 
nauczycieli. W restauracjach przygrywały dobre orkiestry przez 
kilka wieczorów każdego tygodnia.

Na rzeszowskim balu przyjaciół Rzeszowa, oprócz zabawy 
tanecznej, było bardzo dużo atrakcji i niespodzianek. Wodzi-
rej Arkadiusz Dorian Leśniak-Moczuk dawał sobie radę w 
atrakcyjnym jego prowadzeniu. Jak to drzewiej bywało, bal 
rozpoczęto polonezem. Przypomniano, że był to niegdyś 
taniec pochodzenia ludowego. Później tańczono go po dwo-
rach magnackich, w zamkach królewskich. W hotelu Rzeszów 
korowód prowadziły pary z zespołu pieśni i tańca „Bandoska” 

Na II Balu Przyjaciół Rzeszo-
wa frekwencja była o 50 procent 
większa niż na pierwszym. 
Był on nie tylko symbolem, 
ale także swoistą manifesta-
cją emocjonalnego związku z 
naszym miastem. Pamiętamy 
czasy, kiedy Rzeszów był obiek-
tem kabaretowych żartów. Nie 
akceptowano go w Polsce jako 
miasta wojewódzkiego. Znane 
były w Rzeszowie bale inne, ale 
nikt nie odważył się zorganizo-
wać balu przyjaciół Rzeszowa. 

Upłynęło ponad 70 lat od 
daty, kiedy Rzeszów został sto-
licą województwa. W tym cza-
sie Rzeszów miał szczęście do 
dobrych gospodarzy. Do roku 
1975 powstało w naszym mie-
ście WSK, w którym wyprodu-
kowano 18 tys. samolotów typu 
MIG, powstały wyższe uczel-
nie, teatr, filharmonia, osiedla 
mieszkaniowe, mosty, wiaduk-
ty, drogi. Powierzchnia miasta 
wzrosła do 116,32 km kw. i już 
nie jest najmniejszym miastem 
wojewódzkim w Polsce. 

Obecnie Rzeszów czuje się 

pewnie w gronie miast metro-
politalnych, w licznych rankin-
gach zdobywa czołowe miejsca 
w Polsce. Przyjezdni zachwycają 
się jego urodą, chętnie zwie-
dzają, oglądają pomnik Czynu 
Rewolucyjnego, okrągłą kładkę 
i jeden z największych w Polsce 
most linowy. Jesteśmy dumni 
z naszego Portu Lotniczego 
Rzeszów-Jasionka, który bije 
swoje rekordy przewozów pasa-
żerskich i towarowych. Dzisiaj 

przyznać się, że jest się przyja-
cielem Rzeszowa to zaszczyt i 
nobilitacja.

Na balu obecni byli przedsta-
wiciele władz miejskich, goście 
z innych miast naszego woje-
wództwa, a nawet z Warszawy. 
Bal rozpoczęto tradycyjnie po 
polsku polonezem, a potem były 
liczne niespodzianki. Aktywnie 
pomagał zespół Krystyn Pod-
karpackich. 

Zdzisław Daraż

NIECH ŻYJE BAL!
I I  BA L  P R Z Y JAC I Ó Ł  R Z E S Z OWA

Idea organizacji balu kar-
nawałowego dla społeczności 
rzeszowskiej zrodziła się w Sto-
warzyszeniu Krystyn Podkar-
packich. Ale dopiero współpra-
ca z Towarzystwem Przyjaciół 
Rzeszowa pozwoliła na jego 
realizację. Inicjując to zajście 
towarzyskie miałam pomysł 
nie tylko na zebranie chętnych 
do wspólnej zabawy, ale przy-
świecały mi cztery inne cele. 
Jako socjologowi zależy mi na 
zachowywaniu i przekazywa-
niu młodszej generacji takich 
tradycji, które mogą służyć ubo-
gacaniu życia w nowoczesnym 
społeczeństwie. 

Spotkania osób na płasz-
czyźnie towarzyskiej można 
wykorzystać do podtrzymywa-
nia staropolskich obrzędów i 
dobrych obyczajów w narodzie 
oraz nawiązywania i podtrzy-
mywania więzi społecznych. 
Dlatego goście są witani przez 
niewiasty w strojach z epoki, 
bal rozpoczyna się polonezem 
prowadzonym przez tancerzy w 
kontuszach, o północy pojawia 
się dama (niekoniecznie biała), 
wybierana jest para królewska 
balu, goście nakładają maski 
weneckie, sypią konfetti i opla-
tają się serpentynami, słuchają 

piosenek o Rzeszowie, oglądają 
artystów w tańcach narodo-
wych, sami też je tańczą wysia-
dając z „pociągu z daleka” w 
stolicach krajów z całego świata. 
Na bal mają wstęp przedstawi-
ciele wszystkich środowisk, sta-
nowisk, branż i zawodów. Trud-
ności sprawia jedynie łączenie 
obu tych celów w tańcu koty-
lionowym, gdzie wymagana jest 
stylizacja i wymiana partnerów. 

Kolejny cel ma w ymiar 
ponadlokalny. Balowi patronuje 
prezydent miasta, które dzięki 
niemu zyskało rozgłos mię-

dzynarodowy. Na bal ściągają 
więc przyjaciele Rzeszowa nie 
tylko z Podkarpacia, ale i stoli-
cy, Paryża, a zapowiadają się z 
Londynu. Cel perspektywiczny 
to zaczyn do wykształcenia się 
w Rzeszowie potrzeby spotkań 
na jednej płaszczyźnie elit mia-
sta ze wszystkich środowisk 
społeczno-zawodowych. Nie 
powinnam także ukrywać celu 
osobistego, przejawiającego się 
w mojej aktywności działań z 
ludźmi i dla ludzi.

Krystyna Leśniak-Moczuk

NUMER JEDEN 
NA PODKARPACIU

PO CO NAM TAKI BAL?

Prezes Zdzisław Daraż z małżonką Haliną, również w szampańskich 
nastrojach.

Dynamiczny toast wznosi Krystyna nad Krystynami Leśniak-Moczuk.

W tańcu wirują – Anna Kowalska (z lewej) i zastępca prezydenta Andrzej Gutkowski (z prawej).

Dwie warszawianki, Irena i Krystyna.

Piękne głosy, wdzięk, uroda i co za nogi – aż od bioder do podłogi, czyli trio Che Donne.
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z Wojewódzkiego Domu Kultury. Wielu uczestników balu wcie-
liło się w kotylionowe role. Przygrywała orkiestra „Oskar” . W 
przerwach wystąpiły chór Cantilena z piosenkami o Rzeszowie 
oraz zespół wokalno-taneczny „Che Donne” (z włoskiego – Co 
za kobiety) z Centrum Sztuki Wokalnej. Zespół składający się 
z młodych dziewcząt uświetnił bal swoimi najpopularniejszymi 
przebojami ze spektaklu „Volare Cantare”. Większość utworów 
wspomagała śpiewem cała sala. To było cudowne.

 W trakcie balu uczestnicy wybrali królewską parę. Królową 
została Anna Czenczek z Centrum Sztuki Wokalnej, a królem 
Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta miasta. Organizatorzy, 
Krystyna Leśniak-Moczuk oraz Zdzisław Daraż nałożyli im 
symboliczne korony i tym mogli lepiej wyróżniać się wśród 
uczestników balu. 

Była też para z koronami, na których widniały napisy Echo 
Rzeszowa (Roman Małek) i Nasz Dom Rzeszów (Jadwiga 
Kupiszewska). Po nich wizualnie widać było, że na balu jest 
dużo czytelników tych dwóch miesięczników. Stwarzało to 
wymowną przyjacielską atmosferę. Wszyscy byli szczęśliwi, 
uśmiechnięci, po prostu było pięknie.

Stanisław Rusznica

NIECH ŻYJE BAL!
I I  BA L  P R Z Y JAC I Ó Ł  R Z E S Z OWA

Fot. A. Baranowski

Do wytwornych wydarzeń 
towarzyskich ostatnich dni kar-
nawału, zaliczyć należy II Bal 
Przyjaciół Rzeszowa. Bal ten 
jest jakby kontynuacją balów 
Towarzystwa Patriotycznego 
Rzeszowa, które skupiało w 
swoim gronie ludzi, dla których 
losy naszego miasta były dobrem 
najwyższym. Hołdowanie tra-
dycji jest rzeczą piękną, ponoć 
wskrzeszanie starych obyczajów 
można porównać do narodzin 
nowego człowieka, który posiada 
świadomość więzi z przodkami.

Bal jest balem i trzeba się 
bawić, co nie znaczy, że obyło 
się bez akcentów patriotycz-
nych. Konferansjer Arkadiusz 
w rzeszowskim stroju ludowym 
zapowiedział pieśni o Rzeszowie 
wyśpiewane przez chór „Canti-
lena”. A Krystyny w nałęczkach 
na głowach, niczym dwórki 
królewskie, kręciły się, jak we 
wrzecionie, gości witały, koty-
liony przypinały i do stolików 

zaprowadzały, a robiły to z serca, 
najserdeczniej jak tylko potrafiły. 
Do tego profesjonalna obsługa 
hotelu Rzeszów, życzliwa, czyli 
cztero gwiazdkowa, stół suto 
zastawiony. Krystyna Leśniak 
Moczuk, prezes Stowarzyszenia 
Krystyn Podkarpackich, jak 
zwykle wyglądała zjawiskowo i 
tryskała taką energią, że udziela-
ło się to gościom. I tak to uroczy-
ście otwarto bal pod patronatem 
prezydenta miasta Rzeszowa – 
najlepszego prezydenta w Polsce. 
Odczytano kodeks balu, który 
zalecał świetnie się bawić, jeść, 
pić i o własnych siłach dotrzeć 
do domu.

Walc figurowy kotylionem 
zwany wkroczył w historię, świat 
bajek, politykę i miłość. Na par-
kiecie pojawiły się „AleBabki” 
i hawajskie kwiaty z Kailua i 
Kahului. Na bal przyleciała z 
Brukseli Pani Unia z Traktatem. 
Dotarł Szejk z czterema żona-
mi, z dzikich prerii Cowboy 
z Mary Lu. A Bajadera Niki-
ja z Solorem wykonali taniec 

brzucha. Przyjaciół Rzeszowa 
mamy też na dalekich wyspach 
Indonezji, skąd Wiwiek Dwi i A 
Agus Udiatro mogli przypłynąć 

dzięki porozumieniu pary Pani 
Kapitan z Piratem. Na bal przy-
byli też przyjaciele Rzeszowa z 
innych regionów Polski, górale 

z dalekich tatr, Bacówka z Bacą 
i Janosik z Maryną, tańcujący 
zbójnickiego. I niebiosa z Rze-
szowem są za pan brat, na balu 
bawił się Święty Mikołaj z żoną 
Merry Christmas. A o wszystkich 
zadbał książę Parys, który porwał 
Piękną Helenę. Byli też redak-
torzy paradujący w koronach 
„Nasz Dom Rzeszów” i „Echo 
Rzeszowa”. A Samotny Biały 
Żagiel uwijający się z aparatem 

uwiecznił kadry z tej zabawy.
Na bal wjechał „pociąg z dale-

ka” (pendolino) i zaprosił gości 
do dalekiej podróży po całym 
globie, z tańcami na stacjach. We 
Wiedniu sraussowski walc wie-
deński, w Pradze Polak z Polką 
tańczyli polkę, w Bukareszcie 
cygańska przygoda, w Moskwie 
rozgrzewano się w podskokach 
kazaczoka, w Buenos Aires tango 
argentyńskie z różą w zębach, 
w skąpanej w słońcu Jamajce 
muzyczny upominek od Bony 
M, we Lwowie sam „mniód”, w 
Atenach zbratano się w Zorbie, 
w Tel Awiwie ze skrzypkiem 
na dachu zaśpiewano „Gdybym 
był bogaty”. Na koniec Krystyna 
Mazurówna zapraszała do Paryża 
ucząc kankana z zadartymi kiec-
kami w górę.

Zabawa na całego trwała do 
bladego świtu, wywijano hołupce 
aż drzazgi i iskry leciały z pod-
łogi. Atmosfera jak na weselu 
Wyspiańskiego, cały przekrój 
społeczeństwa Rzeszowa: włoda-
rze miasta, naukowcy, prawnicy, 
lekarze, biznesmeni, dyrektorzy, 
pedagodzy i mieszkańcy miasta. 
W kuluarach dokonywała się 
integracja społeczna, ileż naro-
dziło się pomysłów kultural-
nych, biznesowych, ile nowych 
znajomości, z których mogą 
wyniknąć dla miasta duże korzy-
ści, bo przecież byli tutaj sami 
sympatycy tego grodu, z którego 
wielkości i piękna są dumni. 
O strojach i kobietach można 
powiedzieć jedno, były piękne. 
Rzeszowianki, jak zwykle słyną 
z urody, w strojach przeważała 
czerń, ale jaka wysublimowana, 
wykwintna, że sam Jacyków był-
by zachwycony.

Serdeczne podziękowania dla 
organizatorów, że chciało im się 
chcieć. Tutaj nikt nie był ano-
nimowy, tutaj każdy był ważny. 
I witany tak serdecznie przez 
Krystyny, że robiło się miło na 
sercu i ma się ochotę tutaj wró-
cić. Kochani, oczekujemy III Balu 
Przyjaciół Rzeszowa.

Alicja Świadek

TO BYŁ BAL!

Dynamiczny toast wznosi Krystyna nad Krystynami Leśniak-Moczuk.

Piękne głosy, wdzięk, uroda i co za nogi – aż od bioder do podłogi, czyli trio Che Donne.
Bal rozpoczęto polonezem, który prowadziły pary taneczne „Ban-

dowski”.

Wszystkich witano przy wejściu szampanem.

Były i bardzo żywe rytmy.

Gości przyjmowały i dekorowały dwórki, w które wcieliły się pod-
karpackie Krystyny.
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„Piosenka w Meloniku” to jedyny 
w południowo-wschodniej Polsce 
konkurs wokalny poświęcony w 
całości tematyce aktorskiej, filmo-
wej i musicalowej. Pierwsza edycja 
festiwalu odbyła się 14 stycznia 
2011 roku w następstwie sukcesu 
odniesionego przez Rzeszowski Dom 
Kultury w ogólnopolskim konkursie 
„Dom z Wyższą Kulturą”. Podczas 
pięciu dotychczasowych edycji orga-
nizatorzy mieli zaszczyt gościć jako 
jurorów znanych i cenionych arty-
stów z całej Polski, takich jak: Kata-
rzyna Groniec, Renata Przemyk, 
Robert Janowski, Olga Bończyk czy 
Dariusz Kordek.

Tegoroczna edycja festiwalu była 
drugą o zasięgu międzywojewódz-
kim i pierwszą zorganizowaną w 
dwuetapowej formule. W składzie 
konkursowego Jury znaleźli się: 
Magdalena Steczkowska (przewod-
nicząca jury, wokalistka, muzyk 
sesyjny, uczestniczka programu 
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”), 
Robert Rozmus (członek jury, aktor, 
laureat I nagrody Przeglądu Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu) 
oraz Monika Szela (członek jury, 
aktorka, dyrektor Teatru Maska w 
Rzeszowie). 

Do pierwszej, eliminacyjnej czę-
ści konkursu swój udział zgłosi-

ło 92 wokalistów. Na podstawie 
nadesłanych nagrań festiwalowe 
jury wyłoniło 52 finalistów z 22 
polskich miast, którzy wystąpili na 
żywo przed rzeszowską publiczno-
ścią. Zawalczyli oni o prestiżową 
statuetkę Grand Prix oraz nagrodę 
finansową w wysokości 2000 zł, 
ufundowaną przez Joannę Strzępek 
– menedżera Allianz Polska S.A. 
oddział w Rzeszowie.

Gala Finałowa VI Festiwalu Pio-
senki Aktorskiej, Filmowej i Musica-
lowej „Piosenka w Meloniku” odbyła 
się 16 lutego 2016 roku w Instytucie 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Otwarte dla publiczności prze-
słuchania konkursowe rozpoczęły 
się o godzinie 11:00. Publiczność 
obejrzała finałowe występy wokali-
stów rywalizujących w trzech kate-
goriach wiekowych: 13-15 lat, 16-18 
lat i powyżej 18 lat. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło 
o godzinie 19:00. Wysoki poziom 
występów uniemożliwił jury wyło-
nienie laureata nagrody Grand Prix, 
wobec czego nagroda finansowa 
została rozdzielona pośród laureatów 
każdej z trzech kategorii wiekowych 
festiwalu. Najlepsza w grupie wieko-
wej 13-15 lat okazała się Julia Bojur 
z Zawad, która wykonała utwór „Nie 
budźcie mnie”. W drugiej kategorii 
wiekowej pierwsze miejsce przyzna-

ne zostało Katarzynie Nierodzie z II 
Liceum Ogólnokształcącego w Rze-
szowie, która zachwyciła jury swoim 
wykonaniem „Ballady o próżności”. 
W najstarszej kategorii zwyciężyła 
natomiast Kamila Mokrzycka z 
Młodzieżowego Domu Kultury w 
Rzeszowie, która zaprezentowała 
przed publicznością utwór „Księżyc 
frajer”.

Jurorów i publiczność zachwycił 
nie tylko wysoki poziom wyko-
nawców, ale także profesjonalna 
organizacja i produkcja techniczna 
festiwalu. Na jakość spektaklu złoży-
ły się znakomite prezentacje wokalne 
uczestników oraz zjawiskowe efekty 

wizualne przygotowane przez Visual 
Studio. 

Ostatecznego podsumowania 
przedsięwzięcia dokonała na scenie 
Magdalena Steczkowska. – Przede 
wszystkim chcielibyśmy pogratulo-
wać i podziękować organizatorom, 
bo taki festiwal jak ten, uwierzcie 
nam państwo, bo mamy spore 
doświadczenie w tej dziedzinie, to 
jest moim zdaniem numer jeden w 
Polsce na dzień dzisiejszy – oświad-
czyła przewodnicząca jury, licząc na 
to, że ranga konkursu podniesiona 
zostanie w kolejnych latach do 
poziomu ogólnopolskiego.

Daniel Czarnota

„PIOSENKA W MELONIKU” WCIĄŻ ZACHWYCA

Byłe sołectwo Przybyszówka zosta-
ło włączonych do miasta Rzeszowa na 
raty. Wspomnę o dwóch ostatnich, tej 
z 2007 r. i tej z 2008 r. Razem części 

włączone stanowiły 17 kilometrów 
kwadratowych terenów, czyli prawie 
jedną trzecią powierzchni Rzeszowa 
sprzed poszerzenia jego obszaru.

Tereny przyłączone są dzisiaj wiel-
kim placem budowy. Budżet miasta na 
2016 r. jest już 10., z którego korzysta 
nasze osiedle. W okresie tych 10 lat 
zainwestowano kilkadziesiąt milionów 
złotych w nasze osiedle, co nie byłoby 
możliwe w ramach gminy Świlcza. 
Podam tylko kilka przykładów, tych 
które wpływają na poprawę jakości 
codziennego życia mieszkańców, 
które zmieniają charakter osiedla. 
Wybudowano sieć kanalizacyjną dla 
całego osiedla, przebudowano ulice 
Dębicką i Ustrzycką wraz z wybu-
dowaniem mostu na rzece Przyrwie. 
Zrobiono nowe nakładki asfaltowe i 
oświetlenie na bocznych uliczkach. 
Zmodernizowano obiekty Zespołu 
Szkół nr 4. Wiele zainwestowano w 
kulturę i sport.

Tereny przyłączone stały się pla-
cem wielkiej budowy. Zbudowano 
już przedszkole, zespół szkół (szkołę 
podstawową i gimnazjum), tereny zie-
lone, drogi, uzbrojenie terenu w nie-
zbędne sieci dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego. Pięknie rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe, szczegól-
nie to prowadzone przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Projektant. Przybywa 
wciąż nowych mieszkańców.

Rozbudowuje się osiedlowy dom 
kultury, w którym znajdą pomieszcze-
nia biblioteka, rada osiedla i Ochotni-
cza Straż Pożarna. Ta ostatnia otrzyma 
w części dobudowanej parter z gara-
żami, zapleczem socjalnym i nowym 
wyposażeniem. Dzięki temu dom 
kultury rozszerzy zakres propozycji 
dla mieszkańców osiedla i dla miesz-

kańców miasta.
Ważnym kierunkiem działań dla 

rozwoju miasta jest utworzenie strefy 
aktywności gospodarczej Dworzysko. 
Uzbrojenie jej w drogi i inne nie-
zbędne sieci pozwoli inwestorom na 
podjęcie tu działalności, co stworzy 
nowe miejsca pracy.

Z perspektywy tych ostatnich 10 
lat stwierdzam, że zmienia się nasze 
osiedle, staje się coraz bardziej zurba-
nizowane, wrasta w Rzeszów. Jestem 
bardzo zadowolony z tego, że staliśmy 
się częścią Rzeszowa, z tego, że Tade-
usz Ferenc, prezydent miasta, nie tylko 
dotrzymał obietnic danych mieszkań-
com, ale zrobił o wiele więcej. W imie-
niu mieszkańców i własnym dziękuję.

Czesław Chlebek
przewodniczący rady osiedla

MOJE OSIEDLE PRZYBYSZÓWKA

Staroniwa jest osiedlem Rzeszowa 
od ponad 100 lat. Pierwsza jej część 
została włączona do Rzeszowa w 
1902 roku. Na jej pierwotnym terenie 
powstały osiedla: Puławskiego, Kmity, 
ostatnio powstaje spółdzielcze Projek-
tanta Wzgórza Staroniwskie. 

Nasze osiedle rozbudowuje się, 
powstają nowe budynki, przybywa 
mieszkańców, kursują już trzy auto-
busy: 34, 35, ostatnio przedłużono 
linię nr 9, którą możemy bezpośred-
nio dostać się na osiedla Baranów-
ka. Wykonano już wiele inwestycji, 
dzięki którym osiedle zbliżyło się do 
standardów miejskich. Wciąż jednak 
głównym problemem są drogi. Głów-
na droga, biegnąca przez całe osiedle, 
ulica Staroniwska, ma chodnik tylko 
po jednej stronie. Dawniej to wystar-
czało, dzisiaj już nie. Natężył się ruch 
samochodowy. Dużo domów powstaje 
po południowej jej stronie, która 
akurat nie ma chodnika, ani nawet 
utwardzonego pobocza, po którym 
mogliby poruszać się piesi. Ulica ta nie 
ma jeszcze kanalizacji deszczowej (jak 
prawie wszystkie ulice w osiedlu), co 
w czasie dużych opadów powoduje, że 
woda utrzymuje się dość długo, wle-
wa się do piwnic, garaży, kanalizacji 
sanitarnej. 

W ubiegłym roku zostało utwar-
dzonych, (położono dywanik asfalto-
wy) kilka bocznych uliczek, wykonano 
chodnik na części ulicy Kaletniczej. 
Na bieżąco, w wyniku naszych inter-
wencji, naprawiane są też pozostałe 
ulice, uzupełniane destruktem asfal-
towym, dziury zalewane asfaltem. W 
ubiegłym roku w osiedlu rozpoczęto 
budowę ulicy Jana Wywrockiego, któ-
ra ma być zakończona do 30.06. 2016 
r. Będzie to ulica dwukierunkowa, z 
chodnikiem, kanalizacją deszczową 
i ścieżką rowerową, zatoczkami dla 
autobusów.

Co roku zgłaszamy wnioski do 
budżetu obywatelskiego. Został przy-
jęty do realizacji nasz wniosek o 
wybudowanie bieżni sportowej wokół 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 
14. W bieżącym roku ma być również 
wybudowane boisko sportowe przy tej 
szkole. Opracowana jest już dokumen-
tacja techniczna na wykonanie ulicy 
Bednarskiej, której realizacja ma się 
zacząć w tym roku.

Po długich dyskusjach został usta-
lony przebieg ulicy Urbanistów, która 
połączy ulicę Przemysłową ze Staro-
niwską. Mieszkańcy są zadowoleni z 
tego, że na ulicy Staroniwskiej zostały 
wykonane i oznakowane trzy nowe 
przejścia dla pieszych. Jest to bardzo 
dla nas ważne, ponieważ przy tak 
natężonym ruchu bardzo trudno jest 
przejść na drugą stronę, gdzie jest 
chodnik, lub przystanek MPK.

Tradycyjnie w listopadzie odbyło 
się spotkanie mieszkańców osiedla z 
Tadeuszem Ferencem, prezydentem 
miasta Rzeszowa. Mieszkańcy zgłosili 
wiele różnych wniosków i spraw, które 
utrudniają im życie w osiedlu. Drobne 
sprawy zostały załatwione w przeciągu 
dwóch tygodni, niektóre wymagają 
dłuższego czasu na realizację, a także 
większych środków finansowych

Julian Jaworski

CO SŁYCHAĆ W 
OSIEDLU STARONIWA?

ZA LWÓW I WILNO PRZEKAZANE 
STALINOWI WRAZ Z POŁOWĄ POLSKI 

WALCZYLI ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI 
Ale ten fakt organizatorzy świę-

ta ukrywają w ramach popraw-
ności politycznej. Okręg Wilno 
pokrywał obszar byłego wojewódz-
twa wileńskiego i Litwy w grani-
cach z 1939 roku. W swojej struk-
turze zawierał również Podokręg 
Litwa Środkowa. Dysponował 40 
tys. żołnierzy. W skład Obszaru 
Lwowskiego AK wchodziły trzy 

okręgi, zorganizowane z 14 inspek-
toratów i 45 obwodów. Stan orga-
nizacyjny wynosił ok. 28 tys. Po 
zdradzie Polski w Jałcie i rozwią-
zaniu AK tych ludzi postawiono w 
sytuacji rozpaczliwej. Pozbawiono 
ich domów rodzinnych i ojczyny. 
Tak tylko ich moźna nazywać – 
żołnierzami niezłomnymi. 

Zdzisław Daraż

5 lutego br. w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 odbyła się uro-
czystość z okazji jubileuszu 10-lecia 
Gimnazjum Sportowego. Początki 
szkoły przy ul. Hetmańskiej to lata 
siedemdziesiąte ub.wieku. Począt-
kowo Szkoła Podstawowa nr 9 od 
V klasy przyjmowała w swoje mury 
uzdolnione sportowo dzieci ze szkół 
podstawowych z terenu miasta. Po 
ukończeniu 8 klasowej szkoły pod-
stawowej, naukę kontynuowano w 
4-letnim liceum ogólnokształcącym 
o profilu sportowym. 

Wspomniane Gimnazjum Spor-
towe powstało w 2005 roku. Pod-
jęli w nim naukę młodzi: piłkarze, 
siatkarze, lekkoatleci i akrobaci. 
Inicjatorką powstania gimnazjum 
była Jolanta Miąsik, w tym czasie 
dyrektorka V LO im. K.K. Baczyń-
skiego. Szkoła zawsze, od początku 
swojego istnienia, współpracowała z 
klubami sportowymi miasta Rzeszo-

wa: CWKS Resovia, Asseco Resovia, 
Stal, Developres, AZS Politechnika 
Rzeszowska, RKS Bolesław. 

Historię Gimnazjum Sportowego 
przypomniał dyrektor Wojciech 
Wilk. W oficjalnej części jubileuszu 
po raz pierwszy wręczono wyróż-
nienia i honorowe tytuły Przyjaciela 
Szkoły Sportowej w Rzeszowie. 
Otrzymali je: prezydent Tadeusz 
Ferenc, z-ca prezydenta Stanisław 
Sienko, Jolanta Miąsik, długolet-
nia dyrektorka i założycielka ZSO 
nr 2, przewodniczący rady miasta 
Andrzej Dec, dyrektor wydzia-
łu edukacji Zbigniew Bury, były 
dyrektor zespołu szkół technicznych, 
obecnie redaktor naczelny „Nasz 
Dom Rzeszów”, Jerzy Maślanka 
i były reprezentant Polski w piłce 
nożnej, Jan Domarski. 

Odbyło się też uroczyste ślubo-
wanie uczniów klas pierwszych na 
flagę olimpijską. Tradycją ZSO nr 

2 jest też przyznawanie nagród dla 
najlepszych uczniów sportowców, 
wśród których byli złoci medali-
ści mistrzostw Europy kadetów w 
siatkówce, medaliści mistrzostw 
Polski kadetów w piłce siatkowej, 
medaliści MP w skokach do wody, 
mistrzowie Polski w skokach do 
wody, w skokach na trampolinie, 
medaliści MMP w biegach przeła-
jowych dziewcząt. 

Of icja lną część uroczystości 
uświetni l i swoim satyrycznym 
występem na trampolinie bracia 
bliźniacy, Kamil i Krystian Kłeczko-
wie, absolwenci Gimnazjum Sporto-
wego, obecnie studenci Politechniki 
Rzeszowskiej. Była też możliwość 
zwiedzenia przez zebranych na tej 
uroczystości wystawy ukazującej 
dziesięcioletnie osiągnięcia sportowe 
młodzieży gimnazjum.

Ryszard Lechforowicz
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Mistrzowie szkoły i ich trofea

Laureaci z członkami jury
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Od 1989 r. Stany Zjednoczone pozostają 
jednym z głównych sojuszników i partne-
rów Polski. Są one postrzegane jako główny 
gwarant bezpieczeństwa narodowego RP. Ten 
aspekt naszych stosunków z Ameryką jest 
aktualny nie tylko w kontekście polskiego 
uczestnictwa w NATO, ale także w wymiarze 
stosunków dwustronnych.

Polityka Waszyngtonu wobec Europy 
Środkowo-Wschodniej w latach 90. koncen-
trowała się na integracji krajów byłego bloku 
sowieckiego z NATO, a także – poprzez 
wspieranie procesów demokratycznych i 
reform gospodarczych – na popieraniu jak 
najszybszej ich integracji z Unią Europejską.

Już widzimy, że rządy PO-PSL to była 
epoka nieudolnego przejadania tego, co 
skapywało nam ze stołów europejskiego 
„centrum” (Niemcy, Francja, Wielka Bryta-
nia, Włochy etc). Poprzednia koalicja rządo-
wa – z różnych przyczyn – zgodziła się na 
podrzędną rolę Polski, na jej przynależność 
do europejskich peryferii. Mieliśmy pokornie 
spełniać europejskie – przede wszystkim 
niemieckie – przykazania i egzystować jako 
półwolny gospodarczo i politycznie satelita 
Berlina. Wszelkie zapewnienia o wzroście 
polskiego eksportu i produkcji były jedynie 
propagandowym zaklinaniem rzeczywi-
stości.

W Polsce nastąpiła deindustrializacja, 
całe regiony straciły pracę. Oczywiście, 
przemysł był nastawiony na sprzedaż do 
krajów socjalistycznych, niedoinwestowany, 
ale mechaniczne zamordowanie polskiego 
przemysłu było jednym z najmniej racjo-
nalnych posunięć reformatorów z ostatnich 
dwudziestu pięciu lat.

Dziś „polska produkcja” to w większości 
wytwarzanie w montowniach należących 
do wielkich koncernów (nawet 60 procent 
naszego eksportu pochodzi właśnie z tej 
branży). Jeśli możemy mówić o jakimkol-

wiek rozwoju gospodarczym, to prawdziwie 
dokonał się on jedynie w dziedzinie usług. 
Polska – z niewiadomych powodów – nie 
wykorzystuje swoich bogactw naturalnych, 
świadczy natomiast nieskomplikowane usługi 
dla koncernów (przeważnie niemieckich), 
które tym się zajmują.

Największym towarem eksportowym Pol-
ski, jej specjalnością, stał się eksport wykwa-
lifikowanej i taniej siły roboczej! Polska 
jest drenowana z najbardziej kreatywnych 
i energicznych grup społecznych. Ustał jed-
nocześnie mechanizm ich demograficznego 
uzupełniania. W Polsce nie wytworzyła się 
klasa średnia, a więc jeszcze długo będziemy 
mogli jedynie pomarzyć o wykreowaniu 
marek towarowych, które będą rozpozna-
wane w świecie.

To wszystko stan faktyczny. Na dodatek 
spekulanci w rodzaju Sorosa właśnie Polskę 
obrali sobie za poligon doświadczalny wdra-
żania swoich socjotechnicznych pomysłów 
przebudowy świata. W ciągu kilkunastu lat 
– według planów Sorosa i jego utrzymanków 
– załamać ma się polski katolicyzm. Będzie 
temu służyć zarówno agresja propagandowa 
niepozostających w polskich rękach mediów, 
jak też siłowe sprowadzenie do Polski jak 
największej ilości tzw. „emigrantów” muzuł-
mańskich.

Po pierwszej wojnie światowej prezydent 
Wilson zdecydowanie poparł ideę niepodle-
głości Polski, ale rząd USA nie uznał praw 
kombatanckich dla Polaków – obywateli 
USA, którzy walczyli ochotniczo w armii 
Hallera. Prezydent Wilson nie zwyciężył w 
reelekcji.

Wymieńmy tylko niektóre aspekty nie-
przychylności USA do Polski:

1. Bez wiz do USA mogą wjeżdżać obywa-
tele prawie wszystkich krajów europejskich z 
wyjątkiem Polaków.

2. W imię walki z bolszewizmem USA 

W marcu 1945 roku trwała ofensy-
wa Armii Czerwonej, która zdobywała 
kolejne miasta. Od 4 marca trwała 
bitwa o Kołobrzeg, który 1 Armia 
Wojska Polskiego zdobyła 18 marca. 
Tymczasem na Kresach Wschodnich, 
Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie 
nacjonaliści ukraińscy kontynuowali 
ludobójczą akcję przeciwko ludności 
polskiej. Udokumentowałem łącznie 
175 takich napadów band UPA, pod-
czas których zamordowanych zostało, 
najczęściej w okrutny sposób, około 
200 000 Polaków. A oto kilka przy-
kładów:

* 2 marca w miejscowości Lubliniec 
Stary pow. Lubaczów w walce z UPA 
zginęło 10 żołnierzy WP oraz uprowa-
dzony został i zamordowany 18-letni 
chłopiec. We wsi Swaryczów pow. 
Dolina banderowcy zamordowali 4 
Polaków, w tym 15-letnią dziewczynę 
i 2 kobiety oraz Ukraińca, męża jednej 
z tych kobiet. We wsi Zamch pow. 
Biłgoraj upowcy z sotni „Zaliźniaka” 
zamordowali 15 Polaków.

* Nocą z 2 na 3 marca we wsi Sielec 
Bełski pow. Sokal upowcy zamordo-
wali 27 Polaków, w tym całe rodziny.

* 3 marca w mieście Hrubieszów 
woj. lubelskie upowcy zamordowali 
7 Polaków. We wsi Kurzany pow. 
Brzeżany zamordowali 35 Polaków. 
We wsi Skorodyńce pow. Czortków 
zamordowali 25 Polaków, głównie 
kobiety i dzieci.

* Nocą z 3 na 4 marca we wsi Miel-
nów pow. Przemyśl Ukraińcy z sąsied-
niej wsi siekierami, nożami, widłami 
itp. zamordowali 6-osobową rodzinę 
polską oraz spalili ich ciała razem z 
zabudowaniami i zwierzętami, w tym 

z psem przywiązanym do budy.
* 7 marca w miasteczku Brzozów 

woj. rzeszowskie banderowcy zamor-
dowali Wacława Nombort-Orlickiego, 
byłego starostę powiatu brzozow-
skiego. W miasteczku Niżniów pow. 
Tłumacz banderowcy zamordowali 2 
siostry zakonne, s. Franciszkę Kosio-
rowską oraz s. Zofię Leokadię Kulpę 
– józefitkę, które oblali benzyną i 
podpalili – zakonnice spłonęły jako 
żywe pochodnie oraz zastrzelili s. 
Annę Teresę Skałecką.

* 8 marca we wsi Jezierzany pow. 
Borszczów kilkuosobowa grupa UPA 
wdarła się nocą do polskiego domu i 
siekierami wymordowała 6-osobową 
rodzinę Sorokowskich oraz ich sąsiad-
kę Janinę Tomaszewską, koleżankę 
córki. Zarówno 18-letnią sąsiadkę jak 
i 19-letnią córkę Bronisławę przed 
zamordowaniem „ukraińscy partyzan-
ci” zbiorowo zgwałcili.

* 17 marca we wsi Janów Lwowski 
pow. Grudek Jagielloński zamordowali 
2 Polaków, mieli wydłubane oczy, 
wyrwane języki i ślady tortur. We wsi 
Ropienka pow. Lesko zamordowali 
1 Polkę.

* 18 marca we wsi Dragonówka 
pow. Tarnopol dwaj banderowcy w 
mundurach NKWD wymordowali 7 
Polaków z 2 rodzin Domarackich (2 
matki i 5 dzieci), w tym małe dziecko 
utopili w cebrzyku z pomyjami.

* 21 marca we wsi Buk pow. Lesko 
upowcy z sotni „Wesełeho” zamor-
dowali 7-osobową rodzinę polską 
Podwalskich. We wsi Nowiny Hory-
nieckie pow. Lubaczów zamordowali 7 
Polaków – dziadków oraz 5 wnucząt, 
które nadziali na kołki w płocie.

* 22 marca we wsi Kurniki Szla-
checkie pow. Zbaraż zwabiono czeka-
jących już w Zbarażu na ekspatriację 
10 Polaków i bestialsko zamordowano.

* 25 marca we wsiach Huta Szkla-
na oraz Rohaczyn pow. Brzeżany 
upowcy obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 21 
Polaków, a po jakimś czasie następ-
nych 9 Polaków, w tym Franciszka 
Hoffmana mającego 100 lat. W tych 
miejscowościach Ukraińcy wyjątkowo 
mordowali tylko mężczyzn powyżej 
14 lat, kobietom i dzieciom pozwo-
lili uciekać. We wsi Kryłów pow. 
Hrubieszów upowcy zamordowali 
57 Polaków, w tym 49 osób ludności 
cywilnej i 8 milicjantów, uprowadzili i 
zamordowali w okrutny sposób Stani-
sława Basaja „Rysia”, byłego dowódcę 
oddziału BCh. 

Leżących na podłodze i skrępowa-
nych funkcjonariuszy MO oprawcy 
rozebrali z odzienia i butów. Następnie 

dokonali na nich egzekucji, zabijając 
strzałami z broni palnej. Rannych 
dobijano. Członkowie UPA rozstrzelali 
sześciu furmanów, jednemu udało się 
zbiec. Furmanka, na której był mjr 
S. Basaj, odjechała w jedną z leśnych 
dróg, w nieznanym kierunku.

 * Nocą z 26 na 27 marca we wsi 
Stare Sioło pow. Lubaczów zamor-
dowali 6 Polaków, w tym 3 kobiety. 
Zwłoki ofiar znaleziono w rowie wod-
nym, były całkowicie zmasakrowane.

* W nocy z 27 na 28 marca 1945 
roku kureń „Zaliźniaka” zlikwidował 
18 posterunków Milicji Obywatelskiej 
w powiecie Lubaczów, poległo 30 mili-
cjantów a 10 zostało uprowadzonych 
i zamordowanych. Zamordowanych 
zostało tej nocy także od 43 do 72 
osób polskiej ludności cywilnej. Oto 
tylko cztery przykłady tych zbrodni. 
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów 
zamordowali 17 Polaków. W przy-
siółku Starego Sioła – Zalesiu zamor-
dowali 6 Polaków, natomiast 2 Polki 
zmarły z pomieszania zmysłów widząc 
okrucieństwo oprawców. We wsi Bru-
sno Nowe pow. Lubaczów podczas 
napadu na posterunek MO spalili 
żywcem 14 Polaków, w tym 25-letnią 
kobietę i milicjanta. We wsi Łówcza 
pow. Lubaczów podczas napadu na 
posterunek MO spalili 15 gospo-
darstw polskich i posterunek MO 
oraz zamordowali 18 Polaków, w tym 
6 milicjantów. W dniach od 20 do 28 
marca we wsi Wołodź pow. Brzozów 
bojówki upowskie wymordowały 8 
rodzin polskich, co najmniej 24 osoby.

* Nocą z 28 na 29 marca we wsi 
Stare Sioło – Lipina pow. Lubaczów 
zamordowali 28 Polaków w wieku 
od 2 do 77 lat, całe rodziny, w tym 
po torturach i paląc żywcem. We 
wsi Gruszka pow. Tłumacz upowcy 
zamordowali 12 Polaków, 6-osobo-
wą rodzinę kowala i jego krewnych. 
Wszystkich zarąbali w łóżku podczas 
snu, natomiast Rudolf Goszpit został 
porąbany na kawałki, które wrzucili 
do rzeki Dniestr. We wsi Hlibów 
pow. Skałat zamordowali 43 Polaków 
oraz 2 Rosjanki, nauczycielki. We wsi 
Hruszowice pow. Jaworów obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie oraz 
uprowadzili i zamordowali 10 Pola-
ków. We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
zamordowali Katarzynę Biskupską, lat 
38 (jej mąż poległ na wojnie w 1939 
roku), jej syna Józefa lat 13 i córkę Sta-
nisławę lat 7. We wsi Iwanie Złote pow. 
Zaleszczyki zamordowali 5 Polaków, w 
tym matkę z 2 synami. We wsi Jazieni-
ca Polska pow. Kamionka Strumiłowa 
w marcu 45 r. zamordowani zostali 
w Jazienicy Polskiej: Baraniec Maria, 

Zawierucha Aleksy, Kaszel Stefan i 5 
osób o nieustalonych nazwiskach. We 
wsi Kasperowce pow. Zaleszczyki upo-
wcy zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską, rodziców z 17-letnią córką. 
Rodzina ta uciekła do Zaleszczyk, 
przyjechała do swojego domu po żyw-
ność i za namową sąsiada – Ukraińca 
pozostała na noc. We wsi Klusów pow. 
Sokal zamordowali 4 Polaków. We wsi 
Korczowa pow. Jaworów zamordowali 
3 Polaków.

We wsi Leżanówka pow. Skałat 
zaproszony został na rodzinną uro-
czystość chrztu dziecka przez sąsiada 
Ukraińca Paciuka Polak Konopnicki, 
co okazało się podstępem, gdyż już 
czekali na niego banderowcy. Związali 
go i poddali torturom – wydłubali mu 
oczy, wybili zęby, wyrwali paznokcie 
u rąk, a następnie jeszcze żywego 
przywiązali do drzewa, oblali naftą i 
podpalili. We wsi Lubycza Królewska 
pow. Rawa Ruska zamordowali 15 
Polaków – 7 uciekinierów z Wołynia 
i 8 miejscowych. We wsi Mielnica 
Podolska pow. Borszczów na drodze 
upowcy zamordowali 4 Polaków – 
70-letniego kalekę, dwie nastoletnie 
dziewczyny oraz 6-letnią dziewczynkę. 
We wsi Mysłowa pow. Skałat 17-letni 
Polak Aleksander Chwaliński zapro-
szony został przez swego ukraińskiego 
kolegę Jurka Kohuta do jego domu na 
grę w karty, skąd został uprowadzony 
przez banderowców. Po sześciu tygo-
dniach jego zwłoki odnaleziono w 
gliniance około 20 km od wsi. Chło-
piec miał odcięte ręce, nos i wydłu-
bane oczy. We wsi Neterpińce pow. 
Zborów zamordowali 6 Polaków – w 
sposób bestialski 5 Polaków, którzy 
wrócili z Załoziec po żywność oraz 
Ukrainiec zamordował swoją żonę 
Polkę o nazwisku Jaśnij, imię niezna-
ne. Udusili drutem kolczastym Jana 
Goździckiego i jego 14-letnią córkę 
Stanisławę, harcerkę. Każda z ofiar 
miała też przestrzeloną prawą dłoń. 
We wsi Olesza pow. Tłumacz zamor-
dowali 9 Polaków, w tym nauczycielkę 
i jej matkę, które powiesili w pobliżu 
szkoły na drzewie przy użyciu drutu 
kolczastego zaciśniętego na szyjach 
ofiar. W mieście Przemyśl woj. rze-
szowskie podczas nocnego napadu na 
szpital upowcy zamordowali 21 Pola-
ków – 15 cywilnych chorych i leżących 
w łóżkach oraz 6 rannych żołnierzy 
WP. We wsi Pyszkowce pow. Buczacz 
zamordowali 6 Polaków, w tym 4 
kobiety. We wsi Romanówka pow. 
Tarnopol zamordowali 6 Polaków, 
w tym nauczyciela Michała Tetiuka. 
Zaprowadzono go do Ukraińca nazwi-
skiem Kawalok i zamknięto w dużej 

piwnicy z kamienia. Tam Polaka tor-
turowano, wyrywając mu palce u rąk 
i nóg, a ponieważ przy tym krzyczał, 
ucięli mu język. We wsi Skomorochy 
pow. Tarnopol zarąbali siekierą Emilię 
Kwaśnicką lat 48 oraz uprowadzili z 
drogi jej córkę Adelę lat 17, po której 
ślad zaginął. We wsi Słobódka pow. 
Tłumacz uprowadzili i zamordowali 8 
Polaków, w tym 5 kobiet oraz 15-let-
niego syna jednej z nich. We wsi Staw-
ki Chartanowieckie pow. Zaleszczyki 
Skóra i jego 17-letni syn zostali zaka-
towani przez banderowców na śmierć. 
Ojcu kazali tańczyć w rytm melodii 
ukraińskiej puszczanej z gramofonu, 
w trakcie czego bili go nahajkami, kol-
bami karabinów, kijami i rękojeściami 
rewolwerów, kopali go, połamali ręce 
i nogi, rozbili głowę, zmasakrowali 
twarz. Wywlekli go martwego na 
podwórze. W tym samym czasie inna 
grupa banderowców znęcała się nad 
jego synem. Bili go pałkami, widłami, 
orczykami, a jeden z oprawców szpa-
dlem. Trwało to dość długo. Chłopiec 
ciągle dawał znaki życia. Zmęczeni 
tym biciem oprawcy przestali. Wtedy 
ten ze szpadlem zadał ofierze kilka 
ciosów po głowie i karku aż chłopiec 
znieruchomiał. Chwilę po rozprawie-
niu się z ofiarami kilku banderowców 
przyprowadziło na podwórze roze-
braną do naga kobietę. Widziałam ją 
przez okno. Stała z ułożonymi wokół 
piersi dłońmi, trzymając swoją odzież 
i próbowała się nią zasłonić. Jeden z 
bandytów podszedł do niej i zaczął 
ją bić pięściami, drugi uderzył ją parę 
razy orczykiem. Po pobiciu, oprawcy 
wyprowadzili ją w pole i tam zamor-
dowali. Któryś z nich ściął jej głowę 
szablą i po wejściu do izby meldował 
„Chmielowi”, że po ścięciu głowy 
kobieta zrobiła jeszcze parę kroków 
i upadła. Zwłoki kobiety obłożono 
słomą i spalono. 

We wsi Strzałkowce pow. Borsz-
czów zamordowali 4 Polaków – 3-oso-
bową rodzinę Jaworskich (rodziców z 
córką) oraz Zofię Malik, krawcową, 
namówioną do powrotu z Borszczowa 
przez sąsiadkę Ukrainkę, która gwa-
rantowała jej bezpieczeństwo. Zwłoki 
Polki znaleziono w jeziorze – była 
naga, związana drutem kolczastym, 
ze śladami tortur. We wsi Szyszkowce 
pow. Brody uprowadzili i zamordo-
wali 3 Polki. We wsi Turylcze pow. 
Borszczów zamordowali 5 Polaków, w 
tym lat 14. We wsi Wasylkowce pow. 
Kopyczyńce zamordowali 2 Polaków 
– organistę i lekarza, którego zwłoki 
z połamanymi rękami i nogami zna-
leziono w studni.

Zdzisław Daraż

Spotkania z przeszłością

ZBRODNIE UPA W MARCU 1943-1947

popierały rozwój przemysłu zbro-
jeniowego hitlerowskich Niemiec.

3. Ambasada USA wiedziała, że 
w sierpniu 1939 r. Niemcy i ZSRR 
podpisały IV rozbiór Polski, ale 
swojego „sojusznika” o tym fakcie 
nie powiadomiła. Chodziło o to, 
aby główny atak Hitlera poszedł 
na Polskę, a nie na Francję.

4. Przed w yborami prezy-

denckimi prezydent Roosevelt 
zapewnił przedstawicieli Polonii, 
iż Wilno i Lwów będą należeć do 
Polski, po czym w Jałcie podpisał 
umowę ze Stalinem na wschodnią 
granicę opartą o sfałszowaną linię 
Curzona. Decyzja ta zaowocowała 
cierpieniami wielu Polaków.

5. Przedstawiciele USA poparli 
kłamstwa Stalina, iż to Niemcy 

są autorami Katynia, co ułatwiło 
Stalinowi zerwanie stosunków z 
rządem londyńskim.

6. USA popierają obecnie 
nacjonalistów ukraińskich na 
Ukrainie.

Miejmy nadzieję, że nastąpi 
zmiana polityki USA w stosunku 
do Polski.

Zdzisław Daraż

JAK ODPŁACAJĄ NAM RZĄDY USA 
ZA BEZKRYTYCZNE POPIERANIE ICH POLITYKI

Ofiary banderowskiego 
bestialstwa



ECHO RZE SZO WANr 03 (243) rok XXI marzec 2016 r.12

Sporo pisaliśmy już o naszej rzece 
poniżej i powyżej Rzeszowa, czas 
poznać okolice w dolnym jej biegu. 
Poniżej Czarnej (tej łańcuckiej), spo-
ra już rzeka podąża ku wschodowi, 
przewijając się krętą wstęgą pośród 
płaskiej równiny Pradoliny Pod-
karpackiej. Pradolina położona na 
wysokości 180-170 m n.p.m. nie jest 
tu zbyt szeroka, liczy jakieś 4 do 5 
km. Od południa zamyka ją wyraź-
ny próg Podgórza Rzeszowskiego, 
natomiast od północy wyodrębniają 
się fałdy Płaskowyżu Kolbuszow-
skiego, na odmianę pokryte płatami 
lasów. Dopiero kilkanaście kilome-
trów dalej na wschód, już w obrębie 
powiatów przeworskiego i leżajskie-

go, Pradolina znacznie się rozszerza 
łącząc się z Doliną Dolnego Sanu. 

Rzeka dzieli dolinę, ale też i 
miejscowości rozsiadłe po jej obu 
stronach, na dwie części – prawą i 
lewą, bądź północną i południową. 
Warto tu podkreślić, że obszar ten 
był zamieszkały przez człowieka już 
w czasach przedhistorycznych, co 
potwierdzają liczne znaleziska arche-
ologiczne. Krajobraz to monotonny, 
kulturowy i gęsto zabudowany. 
Niedawno, w typowo wiejski pejzaż 
południowej części doliny, wdarła się 
wstęga autostrady.

Komunikację ułatwia sieć dobrze 
utrzymanych lokalnych dróg. Z 
tych ważniejszych jedna prowadzi 
południową stroną doliny, druga 
północną. Obie odgałęziają się od 
drogi Łańcut – Leżajsk w rejonie wsi 
Dąbrówka. Pierwsza biegnie przez 
Wolę Dalszą, Dębinę, Białobrzegi 
(Prawe), Korniaków (Południowy) 
i Budy Łańcuckie (Prawe). Dru-
ga przez Smolarzyny, Białobrzegi 
(Lewe), Korniaków (Północny) i 
Budy Łańcuckie (Lewe). Fragment 
Pradoliny, który tu prezentujemy, jak 
i wymienione miejscowości, należą 
do gminy Białobrzegi powiatu łań-
cuckiego. 

Będąca jej ośrodkiem duża wieś 
Białobrzegi rozsiadła po obu stro-

nach Wisłoka. Osada powstała 
prawdopodobnie w XIV wieku. 
Wzmiankowana w 1390 roku należa-
ła do kompleksu dóbr Rzeszowskich. 
Wieś zaczęła się rozwijać dopiero 
pod koniec XIX wieku. Siedzibą 
władz gminy jest od 1973 roku. 
Główna jej część, Białobrzegi Prawe, 
położona po prawej stronie Wisłoka, 
tworzy kompleks zwartej zabudowy. 
Wyróżnia się tu kościół parafialny. 
Świątynia wzniesiona w połowie 
lat trzydziestych XX wieku posiada 
interesujący wystrój wnętrza. W 
okresie Świąt Wielkanocnych moż-
na tu zobaczyć oryginalną straż 
grobową, tzw. Turki. Położone po 
przeciwnej stronie rzeki, Białobrzegi 
Lewe, obejmują kilka pomniejszych 
zespołów zabudowy i przysiółków 
rozrzuconych na znacznej prze-
strzeni. 

Przy drodze można zauważyć 
dawny dwór Lubomirskich, pocho-
dzący z pierwszej połowy XVII 
wieku, przebudowany w XVIII 
i XIX wieku. W jego otoczeniu 
przetrwał jeszcze nieduży park z 
okazami sędziwych drzew oraz ślady 
ziemnych obwarowań pierwotnego 
dworu obronnego. Niedaleko, przy 
drodze prowadzącej do Żołyni, 
rośnie ogromna sosna zwana Sosną 
Sobieskiego, chroniona jako pomnik 
przyrody, licząca z górą trzysta lat. 
Położona najbliżej Łańcuta wieś 
Wola Dalsza także sięga począt-
kami XIV wieku. Niegdyś był tu 
duży folwark Potockich, po którym 
zachowała się tylko oryginalna 
budowla zwana gołębnikiem. Jest 
to dawny spichlerz z połowy XIX 
wieku. Warto wspomnieć, że jest to 
rodzinna wieś Romana Turka (1898-
1982), znakomitego pisarza nurtu 
chłopskiego, autora kilku książek 
tematycznie związanych z regionem 
łańcuckim. 

Korniaków jest znacznie młodszy. 
Założony został w XVI wieku przez 
znaną niegdyś rodzinę Korniak-

tów. Północna część wsi 
przylega do krawędzi 
Płaskowyżu Kolbuszow-
skiego i wielkiego kom-
pleksu leśnego okrywa-
jącego wysoczyznę. Na 
jego skraju zalega roz-
legły zespół niezwykle 
malowniczych stawów 
hodowlanych. Nieopo-
dal nowego kościoła 
wznosi się interesują-
ca kaplica Matki Bożej 
Różańcowej, zbudowana 
w 1878 roku. Niespeł-
na 2 km na północ, 
w głębi lasów, wybija 
się najwyższe wzniesie-
nie w okolicy – Księża 
Góra l icząca 299 m. 
Nieco dalej rozciąga się 
kompleks piaszczystych 
wydm, których intere-
sującym fragmentem 
są tzw. Wały Chmiel-
nickiego. Można się tu 
dopatrzyć niby fragmen-
tów założeń obronnych, 
ale czy jest to dzieło 
natury, czy człowieka trudno prze-
sądzić. 

Ostatnia z tutejszych wsi, Budy 
Łańcuckie, rozrzucona po obu stro-
nach doliny, powstała zapewne w 
XVI wieku. W tutejszym kościele, 
wzniesionym w latach 1947-1952, 
można także zobaczyć bożonarodze-
niowych Turków.   

Kto chce dotrzeć do końca naszej 
rzeki musi jechać dalej na wschód, 
przez Leszczyny i Chodaczów do 
Tryńczy, a stąd drogą główną udać 
się w kierunku Leżajska. Dwa km 
dalej leży wieś Dębno. Tu, na ostrym 
załomie drogi, należy skręcić w pra-
wo. Wiejska droga doprowadza w 
pobliże Wisłoka. Idąc z nurtem rzeki 
wzdłuż lewego brzegu dotrzemy 
wkrótce do jej ujścia. San, wchło-
nąwszy wody Wisłoka wyraźnie 
potężnieje.

Pod względem krajoznawczym 
miejsce połączenia obu rzek jest 
niezwykle interesujące. Wisłok, 
zanim zakończy swój bieg w nur-
tach Sanu, płynie kilka kilometrów 
równolegle do jego koryta. Między 
rzekami ukształtowało się spore 
międzyrzecze, pośród którego roz-
siadła się wieś Głogowiec z szere-
giem przysiółków charakterystycznie 
usytuowanych nad starymi korytami 
Wisłoka. W dawnych jego dolinach 
spotyka się liczne pozostałości sta-
rorzeczy, połacie łąk i nadrzecznych 
zarośli oraz płaty lasów łęgowych 
tworzących interesujące zbiorowiska 
przyrodnicze.

Sąsiadująca z opisanym tu regio-
nem południowo-wschodnia część 
Płaskowyżu Kolbuszowskiego jest 
pod względem krajoznawczym 
równie interesująca. Może kiedyś tu 
zaglądniemy.

Niektórzy językoznawcy zwracają 
uwagę na niewłaściwe stosowanie 
zasad politycznej poprawności w 
odniesieniu do określeń niemających 
w danej kulturze negatywnych kono-
tacji. Językoznawca Jerzy Bralczyk 
uważa, że nie należy usuwać z języ-
ka tradycyjnych słów na określenie 
narodowości, ale używać ich w pozy-
tywnym kontekście. Przykładem jest 
słowo Murzyn określające człowieka 
o czarnym kolorze skóry. Jeszcze kil-
kanaście lat temu było ono w języku 
polskim całkowicie neutralne, dziś 
niektórzy sugerują zastępowanie go 
przez słowo „czarnoskóry”, choć nie 
wszystkim kojarzy się ono pejora-
tywnie.

Bezkrytyczne stosowanie zasad 
politycznej poprawności, według 
jej krytyków, może prowadzić do 
zubożenia języka przez wyrugowanie 
tradycyjnych słów i sformułowań, 

którym przypisano domniemane 
znaczenie wartościujące lub pejora-
tywne.

Kto w Polsce wypłynął na popraw-
ności politycznej? Wielu, bardzo wie-
lu, właściwie wszyscy najważniejsi, na 
najważniejszych urzędach to grzecz-
ni, poprawni politycznie chłopcy 
i dziewczęta. Na listę poprawnych 
wpisał się ostatnio rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Rzeszowa.

W Rzeszowie z inicjatywą posta-
wienia pomnika upamiętniającego 
ofiary rzezi wołyńskiej wystąpiło 
Stowarzyszenie Weteranów Armii 
Polskiej w Ameryce. Miał je stwo-
rzyć mieszkający w USA rzeźbiarz 
Andrzej Pityński. Według , rzecznika 
Rzeszowa, taki pomnik źle wpły-
nąłby na dobrosąsiedzkie stosunki 
polsko-ukraińskie. Według niego ist-
nieje obawa o współczesną wymowę 
takiego pomnika. Rzecznik twierdzi, 

że prezydent powinien łączyć, a nie 
dzielić. Dodał też, że trzeba pamiętać 
o trudnej przeszłości, ale szerzenie 
wrogości między narodami niczemu 
nie służy.

Ta Odmowa władz Rzeszowa na 
upamiętnienie ludobójstwa Polaków 
w Małopolsce Wschodniej (Lwow-
skie, do którego należał Rzeszów do 
1939 roku) i na Wołyniu wywołała w 
Polsce szereg niekorzystnych komen-
tarzy pod adresem Rady Miasta. 
Tymczasem we władzach Ukrainy 
są liczni sympatycy banderowców, 
czego dowodem jest oświadczenie 
szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci, 
który stwierdził: „Naszym celem nie 
jest pojednanie. Celem jest poro-
zumienie. Różnice między nami w 
ocenie konfliktu polsko-ukraińskiego 
pozostaną”.

Czy Ukraińcy pytają się władz 
rzeszowskich, jak stawiają pomniki 

dla ludobójcy i zbrodniarza Bandery?
Na Wołyniu UPA dokonała ludo-

bójstwa na Polakach i powinno ono 
byc potępione jak holokaust żydow-
ski .Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich 
podaje liczbę wg powiatów, która 
wynosi 200 000 Polaków. Pan rzecz-
nik podaje liczby upowszechniane 
przez banderowców. 

Poprawność polityczna to taka 
kultura osobista i wrażliwość na 
ludzką krzywdę. Brzmi napraw-
dę pięknie, jak każde kłamstwo, 
które z definicji ukrywa intencje. 
Jeśli poprawność polityczna jest 
powszechnie uznawana za wyraz 
wrażliwości i poszanowania wol-
ności, to ja na początek mam jedno 
podstawowe i etymologiczne pyta-
nie. Co w tym związku frazeolo-
gicznym miłującym wolność i wraż-
liwość robią dwa terminy z koszyka 

nadzoru. Poprawność to termin 
mówiący, jaki masz być. Masz się 
zachowywać poprawnie, czyli tak, 
jak ci nakazuje ten, co do popraw-
ności się odwołuje. Bądź poprawny! 
A kto w przypadku poprawności 
politycznej wyznacza poprawność?

Mamy aż nadto przykładów 
wystąpień czołowych przedstawi-
cieli naszego wschodniego sąsiada. 
Probanderowskie władze we Lwowie 
zgłosiły wniosek o korekty granicz-
ne, domagają się przyłączenia Prze-
myśla i okolic do Ukrainy.

Szef ukraińskiego IPN i znany 
negacjonista wołyński, Wołodymyr 
Wiatrowycz, poprzez naciski zmusił 
środowiska polskie na Ukrainie do 
rezygnacji z upamiętnienia 75. rocz-
nicy pierwszego zrzutu cichociem-
nych do okupowanej Polski. Wśród 
nich był major Kopisto który walczył 
na Wołyniu w obronie Polaków 
minn w razem z gen Hermaszew-
skim w obronie Przebraża..

Zdzisław Daraż

Stanisław Kłos DO UJŚCIA WISŁOKA

Były inteligent – tak o ministrze 
Gowinie wyrażają się niektórzy 
jego byli, partyjni kolaboranci z 
Platformy Obywatelskiej. Mają mu 
bowiem sporo za złe. Na pewno tego 
określenia nie użyli w takim zna-
czeniu, w jakim zrobił to Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski. Otóż tenże 
w skierowanym do swoich przyja-
ciół zaproszeniu na kinderbal dla 
uczczenia swojej nominacji general-
skiej podpisał się – były pułkownik 
kawalerii. Obecnie były inteligent 
też nie może mieć wielu znaczeń. 
Jednak najbardziej prawdopodob-
nym jest uwłaczająca inteligencji 
postawa byłego kolegi. Problem jed-
nak polega na tym, że inteligencja, 
jako cecha charakteru, występuje w 
układzie dynamicznym, czyli może 
się tylko rozwijać. Musi zatem cho-
dzić wyłącznie o kwestionowanie 
przynależności ministra Gowina do 
wykształconej warstwy społecznej. 

Coś w tym jest. No chyba, że zdecy-
dowanie nie wierzy w to, co mówi. 
Cóż, jeśli jego opcja nie potrafi sobie 
poradzić z prostym pytaniem o 
deficję dziecka – czy dziecko jest od 
poczęcia, czy od urodzenia? A takie 
pytanie sformułował marszałek 
Borusewicz podczas senackiej deba-
ty nad projektem ustawy o obieca-
nych zasiłkach na dzieci. Dotychczas 
we wszystkich deklaracjach PiS było, 
że dziecko liczy się od poczęcia, ale 
gdy trzeba wypłacać zasiłek 500+ 
już jest wyłącznie od urodzenia. I 
bądź tu mądry! Przecież marszałek 
Borusewicz do wróżki w tej sprawie 
nie powinien chodzić. Od tego ma 
swoją władzę stanowiącą.

Prawdziwne – kryteria ocen byłej 
i aktualnej rzeczywistości mają, w 
ocenie wielu internautów, dwa par-
tyjne wilczki parlamentarne, czyli 
posłowie Jaki i Żalek. Najzabawniej 
w ich ustach brzmią gromy rzucane 

na PRL, jakąś tam ichnią komunę 
i inne dyrdymały związane z tak 
zwaną polityką historyczną. A obaj 
parcie na szkło mają ogromne. 
To określenie zostało urobione z 
dwóch pojęć – prawdziwe i dziwne. 
I rzeczywiście trafnie odzwierciedla 
dziwaczność treści ich wypowie-
dzi. Na wybitnych intelektualistów 
historycznych raczej nie wyglądają, 
a peerelowskie czasy poznawali 
wyłącznie w pieluchach. No i tak 
im jakoś pozostało. Nie udało im 
się z owych pieluch nijak wyrosnąć. 
Po prostu niemal przyspawały się 
im do tyłków. Jeden z nich usiłował 
swoje idiotyczne oceny wciskać w 
programie telewizyjnym Danielowi 
Olbrychskiemu. Nie wyszło! Nie z 
Olbrychskim takie numery Brun-
ner! Ten bowiem, powołując się na 
mądrości księdza Tischnera, bez 
specjalnego owijania w bawełnę 
stwierdził, że wszystko to, co mówi 

ów parlamentarysta, to g... prawda. 
I szlus. Zatem tej realistycznej opcji 
trzymajmy się.

Religia smoleńska – poseł Neu-
man uknuł taki termin, gdy nowy 
szef naszej narodowej militarnej 
potencji, minister Macierewicz, 
podharatał rozporządzenie, w któ-
rym nadał sobie uprawnienia do 
powoływania komisji w sprawie 
badania katastrofy smoleńskieji. 
Od ręki też taką powołał – ale 
już nie komisję lecz podkomisję. 
W jej skład weszło 21 członków z 
solidną listą płac, godną ministe-
rialnych stołków. Do tego dorzucił 
4 ekspertów z zagranicy, w tym 
jednego z Rosji. Niektórzy znawcy 
przedmiotu dziwią się, że spośród 
tych 21 członków zdecydowana 
większość nie wie dlaczego samolot 
lata, ale ponoć ma wiedzieć dlaczego 
to ustrojstwo spada. Lepiej jest z 
doradcami. Poseł Neuman pozostaje 

w głębokim przekonaniu – jakby 
rzekł pewien że ta religia smoleńska 
uprawiana jest wyłącznie z pobudek 
politycznych. Całość rozpoczęła 
modlitwa ministra Macierewicza 
do podkomisji, wraku tupolewa i 
zeszytu z rutynowymi zapiskami 
ministerstwa oraz obłożenie klątwą 
raportu komisji Jerzego Millera. A 
wszystko po to, aby zamachnięcie 
się na naszego prezydenta tysiąc-
lecia było udowodnione czarno na 
białym. Oczywiście, nie chodzi tu 
bynajmniej o biel smoleńskiej brzo-
zy. Później już było tylko ciekawiej. 
Sprawa ma charakter wybitnie roz-
wojowy. Mój przyjaciel w poście nie 
zamierzał pić, ale uznał, że nijak nie 
da się. Musi swojemu postanowie-
niu sprzeniewierzyć się, bo całość 
można wziąć tylko na śmiech i na 
pół litra. Czyli biez pał litra nie 
razbieriosz!

Roman Małek

PRAWDZIWNY BYŁY INTELIGENT I RELIGIA SMOLEŃSKA

POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA

NOWOMOWA

Ujście Wisłoka do Sanu w okolicy Dębna. Fot. autor 

Sosna Sobieskiego przy drodze do Żołyni. 
Fot. autor
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BAZA SERWISÓW 
SAMOLOTÓW

ciąg dalszy ze s. 1
Wśród przewoźników najwięcej pasażerów 

przewiózł irlandzki Ryanair – 398 520 pasaże-
rów. Na drugim miejscu znalazły się Polskie 
Linie Lotnicze Lot (155 565 pasażerów), zaś 
na trzecim niemiecka Lufthansa z 55 102 
pasażerami. – Lufthansa obsługiwała tylko 
jedno połączenie – mówił Łukasz Sikora. 
Zmniejszyła się znacznie liczba pasażerów 
korzystających z lotów czarterowych. Było 
ich tylko 25 878. – Przyczyna spadku to sytu-
acja w krajach Afryki Północnej – wyjaśniał 
Łukasz Sikora. – Cały czas poszukujemy 
nowych tras.

Zdaniem szefa marketingu, wisienką na 
torcie był znaczny wzrost ruchu towarowego. 
Przeładowane zostały 4473 tony, co stanowi 
wzrost o 278 proc. – To więcej niż w pięciu 
poprzednich latach w sumie – dodał Łukasz 

Sikora. W minionym roku przywrócony 
został RFS, czyli ruch cargo odbywający się 
dzięki transportowi kołowemu. Odprawio-
nych zostało od połowy roku 320 ton.

Nagrodę za najwięcej przewiezionych 
pasażerów otrzymał Ryanair. Z tej okazji 
prezes firmy Michael O’Leary przesłał video 
z podziękowaniami i życzeniami. PLL Lot 
zostały nagrodzone za najwyższe w historii 
wyniki sprzedażowe w Rzeszowie. Trzecią 
najlepszą linią lotniczą były Rusłan Inter-
national – za wzrost ilości operacji cargo z 
Rzeszowa.

Pozycja rzeszowskiego lotniska rośnie nie 
tylko w Polsce głównie za sprawą przewo-
zów towarowych cargo (wzrost o 278 proc.) 
i działającą jedyną w Polsce bazę serwisową 
samolotów pasażerskich.

Zdzisław Daraż

ciąg dalszy ze s. 1

Krótszą, bo niespełna 200-letnią trady-
cję, posiada polski ruch regionalny skupio-
ny w początkowym okresie na sprawach: 
kulturalnych, naukowych, oświatowych i 
społecznych, przyczyniających się do odbu-
dowy polskiej państwowości. Społeczne 
działania lokalnych patriotów-miłośników: 
miejscowości, regionu, ziemi, muzeów, 
zabytków, sztuki, nauki nie straciły na 
znaczeniu i ogniskują się wokół następu-
jących zainteresowań: sprawy gospodarcze 
i społeczno-polityczne, nauka, oświata, 
kultura, kolekcjonerstwo, obyczaje i zwy-
czaje, muzyka, śpiew, taniec, plastyka, 
fotografia, film. 

Szczególnego znaczenia nabiera ruch 
regionalistyczny na początku XXI stulecia, 

kiedy to globalizacja i integracja w organi-
zacjach ponadpaństwowych może stanowić 
zagrożenie utraty tożsamości kulturowej 
i narodowej społeczeństw, w wyniku 
bogatej, konkurencyjnej oferty uniwersali-
stycznych modeli życia. Hołdując zasadzie: 
„aby z sensem patrzeć w przód, trzeba 
umiejętnie zerkać w tył”, ruchy regiona-
listyczne mają na celu podtrzymywanie 
tradycji, wykorzystując ją do kształtowania 
udanej teraźniejszości i lepszej przyszłości. 
W tym kontekście inicjatywa umacniania 
kondycji towarzystw regionalnych poprzez 
ich sformalizowaną, a nie tylko okazjonal-
ną, współpracę powinna pozyskać wielu 
zwolenników. 

Celem powoływanego związku na 
poziomie województwa podkarpackiego 
jest skoordynowane promowanie działal-
ności towarzystw regionalnych, organi-
zowanie ich współpracy programowej i 
wspomaganie przedsięwzięć, stwarzanie 
warunków do wymiany doświadczeń i 
współpracy, reprezentowanie ich interesów 
i potrzeb wobec władz administracyjnych 
i samorządowych, a także wnioskowanie 
o wyróżnianie i nagradzanie regional-
nych działaczy. Tak nakreślone cele będą 
mogły być konkretyzowane w wyniku 
współpracy towarzystw podkarpackich z 
towarzystwami z innych regionów kraju, 
pomoc w staraniach o środki materialne 
wspierające działania, współorganizowanie 
konferencji popularno-naukowych, obcho-
dów świąt i rocznic wraz z wydawniczym 
upowszechnianiem dorobku, jak również 
aktywizowanie młodego pokolenia do 
pracy społecznej. 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie 
integracją istniejących na Podkarpaciu 
towarzystw regionalnych, należy żywić 
nadzieję na skuteczność podejmowanych 
starań założenia podkarpackiego związku 
i zrozumienie tej inicjatywy przez władze 
samorządowe naszego województwa. 

Krystyna Leśniak-Moczuk

INTEGRACJA 
TOWARZYSTW 

REGIONALNYCH

Hangar przeglądowy w Jasionce Krystyna Leśniak-Moczuk
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Po prawie czterech latach kierowania 
podkarpacką policją odszedł komendant 
wojewódzki, po mojemu generał, Zdzi-
sław Stopczyk. Przybył do nas z Łodzi, 
gdzie zgodnie policyjne środowisko, 
również i to emeryckie, oceniało go 
wysoko jako policjanta i serdecznie jako 
przyjaznego oraz życzliwego ludziom 
człowieka. Zasłużyć sobie na taką 
opinę przez policjanta nie jest czymś 
powszechnym, rzekłbym, że wręcz nie-
łatwym. Ale wszystko potwierdziło się, 
co do joty. Pamiętam jego powitanie 
przed budynkiem komendy wojewódz-
kiej po powocie z Warszawy z wężykami 
i lampasami. Oczekiwała tu kompania 
honorowa, poczet sztandarowy oraz 
najwyższe władze wojewódzkie i miej-
skie. Sporo było przedstawicieli innych 
służb mundurowych, organizacji i miej-
scowych uczelni. Miałem przyjemność 
przeprowadzenia z nim generalskiego 
już wywiadu. Rozmowa była prawdziwą 
przyjemnością. To człowiek, który potra-
fi precyzyjnie formułować myśli. Wie, 
o czym mówi, w dodatku posługujący 
się poprawną polszczyzną. Wie także, 
co i jak chce powiedzieć. Przy tym nie 
stroni od sytuacyjnego humoru. A to 
już wyższa szkoła konwersacyjnej jazdy.

Komenda wojewódzka pod jego kie-
rownictwem osiągała znaczące sukcesy 

pod każdym względem. Dlatego i wize-
runek naszej policji u ludzi jest dobry. 
Mają z tego powodu również wysokie 
poczucie bezpieczeństwa. Oby tylko 
tak dalej. Potrafił nawiązać sprawną i 
skuteczną współpracę z policyjną orga-
nizacją związkową oraz organizacją 

emerycką niegdysiejszych policjantów.
Nie stanowiło to zatem dla nikogo 

większego zaskoczenia, że obie te orga-
nizacje zechciały się po swojemu spotkać 
z byłym już komendantem. Urządziły 
z tej okazji własną galę ze sztandarami 
organizacyjnymi, sporą reprezentacją 
członków i całym należnym anturażem 
ceremonialnym. Był marsz generalski 

W sezonie 1965 roku żużlowcy Stali ze 
zmiennym szczęściem startują w I lidze, zaj-
mując na zakończenie rozgrywek miejsce w 
środkowej części tabeli. W pierwszoligowych 
rozgrywkach Stal, mając w swoim składzie sta-
rych rutyniarzy: St. Kępę, J. Kolbera, J. Batkę, 
F. Kapałę, J. Malinowskiego, A. Ciepielę, M. 
Staweckiego, od czasu do czasu wygrywała. 15 
maja 1966 r. zremisowała z Polonią Bydgoszcz 
39:39. Punkty dla rzeszowskiej drużyny zdobyli: 
J. Batko 12, St. Kępa 9, F. Kapała 6, M. Stawecki 
5, S. Lalicki 4, M. Spychała 2 i A. Ciepiela 1 . 
W barwach Polonii jeździli bracia Światałowie, 
którzy wspólnie zdobyli 17 pkt, Z. Friedek 7, E. 
Kupczyński i M. Połukard po 6, H.Glicklich 
3. Podkreślić należy udany w tym dniu start 
J. Batki, który był najlepszym zawodnikiem 
spotkania, wygrywając swoje wszystkie biegi. 

To było wszystko za mało w wykonaniu 
zawodników Stali, by aspirować do czołów-
ki ligowej. Po tym meczu rzeszowska prasa 
donosiła o końcu wielkiej kariery obu drużyn, 
z których zostały tylko znane firmy i znane 
nazwiska zawodników. 

W 1967 r. zaprzestano w WSK Rzeszów 
produkcji motocykli żużlowych FIS. Mechanicy 
Roman Szenborn i Romuald Kazimierowicz, 
mimo dużego doświadczenia i praktyki przy 
motocyklach żużlowych, nie byli w stanie przy-
gotować je należycie do zawodów. Brakowało 
przede wszystkim części zamiennych. 

Przed kolejnym sezonem do drużyny dołą-
czył wychowanek Stali, Marian Krajewski, a 
drużyna w przekroju całego sezonu okazała się 
zespolem własnego toru, na którym wygrywała 
spotkania. Tylko Polonia bydgoska wygrała w 
Rzeszowie 37:40, rewanżując się za porażkę 
36:42 na własnym torze w I rundzie rozgrywek. 
Przed meczem w Rzeszowie F. Kapała został 
uhonorowany tytułem „Zasłużonego Mistrza 
Sportu”. W następnym meczu Stal wygrała z 
drużyną Unii w Tarnowie 40: 36. 

Po sezonie ekipa rzeszowskiej Stali uplaso-
wała się na V miejscu w tabeli ligowej DMP. 
Najlepiej punktującymi w ekipie rzeszowskiej 
byli: Kępa, Kapała, Kolber. 17 września 1967 
r. na stadionie Stali rozegrano jeden z półfina-
łów IMP. Rzeszów był reprezentowany przez 
Jana Malinowskiego, Mariana Staweckiego i 
rezerwowego Adama Ciepielę. Półfinał wygrał 
Zygmunt Pytko z tarnowskiej Unii przed Janem 
Malinowskim, pozostali zawodnicy ze Stali 
odpadli z dalszych rywalizacji. W rybnickim 
finale Malinowski zdobył tylko 1 pkt i zajął 
ostatnie miejsce. Wcześniej, bo 14 kwietnia 
1967 r., rozegrano w Rzeszowie I Memoriał im. 
Nazimka i Różańskiego, który był pierwszym 
z ośmiu turniejów o Złoty Kask. Zwyciężył 
Andrzej Wyględa z ROW Rybnik, Kapała zajął 
IV miejsce. Wystąpił jeszcze tylko w jednym 
turnieju, zajmując XI miejsce i nie został skla-
syfikowany. Ale za to odniósł sukces wygry-
wając w Rostocku (NRD) „Turniej z okazji 
Tygodnia Bałtyku” przed Szajnurowem (ZSRR) 
i Malinowskim.

26 czerwca w Rzeszowie rozegrano jedne z 
czterech zawodów o Puchar PZMot. Po czterech 
turniejach zwycięzcami zostali żużlowcy ROW 
Rybnik, gromadząc w sumie 148 pkt. Stal z 
dorobkiem 74 pkt zajęła ostatnie, IV miejsce. 
Po raz pierwszy w finale Srebrnego Kasku 
pojechał rzeszowianin, wychowanek szkółki 
żużlowej Stali, Stanisław Lalicki, który po serii 
pięciu zawodów uplasował się na VII miejscu 
w klasyfikacji generalnej.

W tym też roku rozegrano dwa mecze mię-
dzy drużyną Polski i CSRS oraz Polski i ZSRR. 
W pojedynku z CSRS w dniu15.10.w Tarnowie 
jeździł Malinowski (9 pkt) a w Lublinie Kępa 
(11pkt) i Ciepiela (8pkt). Malinowski również 
reprezentował Polskę w dniu 23.10. w meczu z 
ZSRR w Częstochowie. Do wygranego meczu 
przez Polskę 42:36 Malinowski dołożył swoje 
skromne 7 pkt.

Ryszard Lechforowicz
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Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2009, Diament Forbesa,             
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HISTORIA 
SPORTU ŻUŻLOWEGO CZ. XVIII

DO ZOBACZENIA PANIE GENERALE!

Na wirażu walczą reprezentanci Polski, Marian Kaiser i Florian Kapała

oraz okolicznościowe wystąpienia: przewodni-
czącego zarządu wojewódzkiego niezależnego 
samorządnego związku zawodowego policjantów 
– Józefa Bąka, prezesa zarządu wojewódzkiego 
stowarzyszenia emerytów i rencistów – Wiktora 
Kowala oraz przedstawiciela wojewódzkiego 
porozumienia związków zawodowych służb 
mundurowych. We wszystkich wystąpieniach 
dominowały wyrazy wdzięczności i najwyzsze-
go uznania za życzliwą współpracę i skuteczną 
pomoc w codziennym życiu organizacyjnym. 
Nie obyło się, bo nie mogło, bez przekazania 
okazjonalnych pamiątek. Całość opatrzył sto-
sownym słowem bożym ks. Marek Buchman 
– kapelan wojewódzkiej policji. 

Generał Zdzisław Stopczyk z kolei w swoim 
wystąpieniu nie krył zaskoczenia i satysfakcji z 
takich wyrazów uznania i wdzięczności. Tego 
nie spodziewał się. Nie krył także wzruszenia, 
gdyż zdołał się już mocno zżyć z rzeszowskim 
środowiskiem, nie tylko policyjnym. Stwierdził, 
że będzie mu tego wszystkiego brakować. 

Przy sposobności Bronisława Buniowskiego 
przewodniczący Józef Bąk udekorował meda-
lem 25-lecia NSZZP. Ja, wraz z młodą starszy 
sierżant Moniką Skawińską-Berkowicz miałem 
zaszczyt prowadzić tę niezwykłą uroczystość. 

Do zobaczenia, Panie Generale! Wszystkiego 
najlepszego!

Roman Małek

Na pierwszym planie od prawej: insp. Piotr Michna, gen. Zdzisław Stopczyk, ks. Marek 
Buchman, przew. ZW NSZZP asp. sztab. Józef Bąk, prezes ZW SEiRP Wiktor Kowal, delegacja 
porozumienia związków zawodowych służb mundurowych

Poczet sztandarowy ZW SEiRP

Poczet sztandarowy ZW NSZZP

St. sierż Monika Skawińska-Ber-
kowicz i autor
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Naukowcy odnaleźli kluczowy 
gen, który wyjaśnia, dlaczego 
niektórzy ludzie szybciej odczu-
wają skutki picia alkoholu - 
informuje serwis bbc.co.uk. Może 
to pomóc w opracowaniu nowej 

metody walki z alkoholizmem.
Eksperci twierdzą, że 10-20 

proc. ludzi posiada gen, który 
może chronić ich przed alkoho-
lizmem. Jak pokazują badania, 
osoby, które silnie reagują na 

alkohol, są mniej skłonne do 
uzależenienia od napojów wysko-
kowych.

Profesor Kirk Wilhelmsen 
wyjaśnił, że gen, który odkryto, 
wiele mówi o tym, jak alko-
hol wpływa na ludzki mózg. 
Większość alkoholu spożytego 
przez człowieka jest rozkładana 
w wątrobie, jednak część jest 
metabolizowana w mózgu przez 
enzym, dla którego zakodowane 
instrukcje dostarcza gen CYP2E1.

Organizm ludzi, którzy mają 
szczególną wersję CYP2E1, roz-
bija cząstki alkoholu łatwiej, co 
wyjaśnia, dlaczego takie osoby 
odczuwają wpływ wysokopro-
centowych trunków znacznie 
szybciej niż inni.

Nau kowc y bada l i  ponad 
200 par studentów, którzy byli 

rodzeństwem i których jeden z 
rodziców był alkoholikiem. Bada-
cze podali studentom mieszaninę 
alkoholu i sody, co stanowiło 
ekwiwalent około trzech średnich 
napojów alkoholowych. W regu-
larnych odstępach czasu pytano 
studentów, czy czują się: pijani, 
trzeźwi, senni czy pobudzeni.

Następnie naukowcy porów-
nali wyniki testu z rezultatami 
badań genetycznych studentów. 
Okazało się, że CYP2E1 na 
dziesiątym chromosomie wydaje 
się decydować, czy dana osoba 
lepiej, czy gorzej znosi skutki 
picia alkoholu.

Profesor Wilhelmsen potwier-
dza, że potrzebne są kolejne 
badania, aby sprawdzić, czy 
odkrycie to może zostać wyko-
rzystane do opracowania nowych 

metod leczenia alkoholizmu.
- Alkoholizm jest chorobą 

bardzo złożoną i istnieje wiele 
skomplikowanych powodów, 
dlaczego ludzie piją. Ten odna-
leziony przez nas może być tylko 
jednym z wielu - dodał.

Według profesorów z uni-
wersytetu w Północnej Karo-
linie będzie można podawać 
ludziom lek, który uczyni ich 
bardziej wrażliwymi na alkohol, 
co pomoże w leczeniu.

KLUCZOWE ODKRYCIE 
W WALCE Z ALKOHOLIZMEM

POWIEDZIELI
 Rzeszów wygrywa, bo ma potencjał. Do 

Rzeszowa i pobliskich stref przemysłowych 
przyjeżdżają gracze biznesowi nie tylko z 
Polski ale i z zagranicy. Ogólnopolskie ran-
kingi od wielu lat pokazują, że to miasto 
doskonałe do mieszkania i życia.

Dariusz Tworzydło – prezes IRSI

Na każde 100 mieszkań w Rzeszowie 
20-25 kupują u nas mieszkańcy innych kra-
jów, głównie Wielkiej Brytanii. Traktują na 
pewno ten zakup jako inwestycję, pracują za 
granicą a tu lokują fundusze.

Paweł Preisner 
– właściciel „Szklanych Tras”

Dziś Jarosław Gowin wpisuje się w nurt 
myślenia spod znaku „resortowych dzieci” – 
paszkwilu na dziennikarzy, których PiS nie 
lubi. Nie mamy argumentów, to uderzymy 
w człowieka jego przodkami. Nie mamy 
innego sposobu, aby zaatakować swojego 
przeciwnika, to odmówimy mu patriotyzmu 
z powodu jego pochodzenia.

Dominika Wielowiejska

Świeża kadra, bez konkursów i z partyj-
nego nadania, zasiadła w ciepłych fotelach 
spółek Skarbu Państwa. Nie, żeby było w 
tym coś nowego, w końcu zastąpili swoich 
kolegów z PO i PSL. Nowe miały być jednak 
standardy uprawianej polityki.

publicysta Marcin Makowski 

Jest to przykład jawnej korupcji politycz-
nej i odwdzięczania się za dawne zasługi 
kasą z częściowo tylko państwowej firmy. I 
nawet hasło „Dobrej zmiany” nie stanowi tu 
alibi. Chyba, że w PiS mówią sobie tak: nie 
po to do cholery wygraliśmy wybory, by nie 
dać roboty swoim ludziom. Nie będziemy się 
przejmować jakimiś tam pismakami! Zaraz, 
zaraz, jak to szło w 1997 roku? Aha – teraz 
k... my!

Wiesław Dębski.

Prawo i Sprawiedliwość chce zniszczyć 
polskie sklepy rodzinne, polski handel. Po 
wprowadzeniu podatku obrotowego konku-
rencyjność małych sklepów zbliżyła się do 
zera. Te sklepy padną.

poseł Mieczysław Kasprzak

Wprowadzane obecnie zmiany prowadzą 
do zawłaszczenia instytucji państwa przez 
aparat rządzącej partii.                                                

prof. Ryszard Bugaj 

Decyzja Bugaja to duży cios dla PiS i 
kolejny dzwonek ostrzegawczy dla prezyden-
ta Dudy. – To koniec miesiąca miodowego 
PiS. Ta partia była 8 lat w opozycji i tam się 
bardzo prosto żyje. Stosuje się proste hasła, 
mówi się jak powinno być i tyle. Ale teraz 
muszą wziąć się za rządzenie. 

Rafał Ziemkiewicz. 

Mamy już jedną z największych w Polsce 
flot autobusów napędzanych wysoko sprę-
żonym gazem ziemnym. Zrobimy skok do 
przodu, inwestując w autobusy elektryczne.

Marek Ustrobiński

Jeżeli nie zaprzestaniemy wzajemnych 
kłótni, jeśli nie będziemy mówić jednym 
głosem to niczego nie zdziałamy.

Krzysztof Kłak    

Każdego człowieka można posadzić i 
napiętnować dlatego, że miał przodka, który 
popełnił grzech pierworodny. My odpowia-
damy za to, co robimy, a nasi pradziadowie 
za swoje sprawki. Jestem przykro zaskoczony 
tym, w jaki sposób niektórzy chodzą na 
pasku władzy. Jeśli mają inne poglądy, a są 
zobowiązani ukazem partyjnym do wypo-
wiadania bzdur, to jak to nazwać?

bp Tadeusz Pieronek

Kto zapewni, że w piątek późnym 
wieczorem, już po zakończeniu głosowań 
marszałek nie zwoła na sobotę na godzinę 
7 rano kolejnego posiedzenia Sejmu, na 
którym karnie stawią się posłowie klubów 
popierających projekt zmiany konstytucji? 
Posłowie opozycji – wyposażcie się w zestaw 
biwakowy – karimatę i śpiwór.                      

publicysta Piotr Rachtan

 Roczny kredyt zaufania dla nowej wła-
dzy to w polskiej polityce cecha stała. Ale 
już jesienią, przy okazji pierwszych podsu-
mowań, wyjdzie na jaw skala niezrealizo-
wanych obietnic .

publicysta Rafał Kalukin 

Idąc do wyborów z hasłami obywatel-
skimi, liczyłem na to, że PiS spełni funkcję 
lodołamacza, który rozwali system. Nato-
miast teraz widzę, że załoga tego lodoła-
macza upiła się sukcesem i zmieniła kurs w 
niewiadomym kierunku. Nie mam pojęcia, 
dokąd zmierzają, dlatego trudno mi w tym 
wszystkim dalej uczestniczyć. 

Paweł Kukiz. 

Szukanie wroga jest fundamentem myśle-
nia Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymał się 
w czasach, gdy Polska była oddzielona od 
świata żelazną kurtyną i za zamkniętymi 
granicami czaił się wróg.

prof. Jan Tomasz Gross

Walczą nawet trupem Kiszczaka. Mali 
ludzie, zwycięzcy się nie sądzi. Nie jesteście 
w stanie kłamstwami, pomówieniami, pod-
róbkami zmienić prawdziwych faktów. To ja 
etapami prowadziłem bezpiecznie do pełnego 
zwycięstwa. Zwycięstwo przegrywając siebie 
oddałem demokracji. Czy to był błąd? Dziś 
wydaje się, że tak, ale jutro życie przyzna mi 
rację. Wielu z was historia za te nikczemne 
czyny nazwie kołtunami.             

Lech Wałęsa

Mówię, co myślę, bez obciążenia, że 
każdym słowem mogę zaszkodzić kolegom, 
partii, rządowi.

Ewa Kopacz

Są w euforii drapieżnika, który dopada 
ofiarę. O innych papierach, na inne osoby 
milczą. Dla nich się liczy tylko on – Lech 
Wałęsa. Symbol i mit założycielski III RP. 
Uderzając w symbole chcą zakwestionować 
sukces ostatnich 26 lat i powiedzieć: oto 
dopiero dziś zaczyna się nowa epoka, nowa 
Polska, odrodzona na sparszywiałym post-
komunistycznym trupie tamtej.

Jarosław Kurski

Zebrał Marian Ważny

Tu możesz zwrócić się o pomoc:
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależ-
nień, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, 
tel. 17 85 81 181, 17 86 240 18.
* Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależ-
nień w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 17, 
tel. 17 861 17 44.

Materiał sponsorowany ze środków miejskich na przeciwdziałnie alkoholizmowi

No i doczekaliśmy się takiego rozkwitu 
„demokracji”, jakiego nie było nawet za czasów 
marszałka Piłsudskiego, znanego przecież z wiel-
kiego „uwielbienia” dla zasad demokratycznych. 
Teraz twórczo demokratyczną myśl marszałka 
rozwija Prezes I Ogromny, kreujacy się na jego 
obraz i podobieństwo. O nieogarnionym sza-
cunku z jego strony i strony jego wyznawców do 
naszej Konstytucji już pisałem. Obejmuje on aż 
cały ceremoniał przysięgania przy obejmowaniu 
ważnych funkcji. Przecież na kota przysięgać 
nie uchodzi. Później Konstytucja staje się wręcz 
przeszkodą w marszu ku świetlanej przyszłości 
pod prezesowskim przewodem.

Ileż gromów spadało na wredną nomenkla-
turę, jako kwintesencję peerelowskiego zła. A 
jeszcze w ubiegłym roku wszyscy, jak jedna żona 
prawa i sprawiedlia, tudzież takowy mąż grzmieli 
niczym zeusy gromowładne na pleniące się wokół 
kolesiostwo i nepotyzm, które należy wypalić 
gorącym żelazem niczym barszcz Sosnowskiego 
w Bieszczadach. To, co się ponoć wówczas działo 
w tej sprawie wołało o pomstę do prezesowego 
nieba. Ktoś tam obiecywał, że po wygranych 
wyborach da ludowi pracującemu miast i wsi 
nasszego udręczonego przez poprzedników kraju 
kryształowo czyste zasady kadrowe, oparte o 
kompetencje, wiedzę i umiejętności, a nie zna-
jomości i kolesiostwo. I wygrał. Zatem mamy to, 
czegośmy chcieli.

Zamiast obiecanego raju sprawiedliwości 
zaczęły się prawdziwe czystki. Niektórzy twier-
dzą, że nomenklatura może sięgnąć do sprzą-
taczki i portiera. Dotychczasowi przecież to sami 
nieudacznicy i kolesie. Różne problemy to ze 
sobą niesie. Dla przykładu w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymieniono 
w komplecie kadrę kierowniczą i nie tylko, 
zastępując ją ludźmi z własnej opcji politycznej, 
często przypadkowymi. W poprzednich latach 
wszyscy rolnicy otrzymywali dopłaty unijne już 
w lutym, a teraz i czerwiec ponoć wątpliwy. A 
tu wiosna na karku. Trzeba siać, orać, nawozić 
i sporo innych czynnosci kosztownych wyko-
nywać. Nie można było nieco poczekać, albo 
zmieniać sukcesywnie? 

Najbardziej absurdalnych zmian dokonał 
minister rolnictwa. Dla zasady. Wziął i wywalił 
z roboty szefów dwu najlepszych stadnin koni 
arabskich na świecie. Ludzi uznanych i cenio-
nych na całym globie, z ogromnymi sukcesami 
hodowlanymi. Koń by się uśmiał! Od razu zapro-
ponował im pracę szejk Kataru, a on z pewnością 
lepiej zna się na hodowli koni arabskich, aniżeli 
nasz minister rolnictwa. Tajniki hodowli poznaje 
się dziesiątki lat. Jednego zastąpił ekonomista, 

który podobno rozróżnia araba od krowy i osła, 
ale już od perszerona nie potrafi. Za trudne. A 
gdy słyszy słowo masztalerz, od razu odpowiada, 
że w domu ma sporo talerzy i niektóre nawet w 
gustowne wzorki. A może te araby jakoś poli-
tycznie źle się panu ministrowi kojarzą? Zechce 
pewnie – jak na prawdziwego Polaka przystało 
– rozwijać hodowlę koni o polskich pyskach. 
Bardzo to byłoby patriotyczne, ale takie konie 
mogą tylko makaroniarze i żabojady kupować 
na kiełbasy.

W zarządach i radach nadzorczych spółek 
państwowych też ruch jak na Mannhattanie. 
Wszyscy partyjnie zasłużeni załapali się gdzieś, 
bądź są w trakcie, ale to nie jest żadne kolesio-
stwo ani wyrazy partyjnej wdzięczności, to tylko 
fachowość, kompetencja, wiedza i umiejętności 
aż tak bogato obrodziły w szeregach PiS. Ale taki 
punkt widzenia z kolei podpada pod nomenkla-
turę! Pomijam już takich panów, jak Jasińskie-
go i Mastalerka, niezrównanych znawców od 
wszystkiego, ale prawdziwym hitem kadrowym 
jest pewna pani znana tylko z tego, że jest osobą 
bardzo zaufaną domu prezesowego, sporo ongiś 
pracującą w „Społem”. Otóż zasiadła ona w 
Radzie Nadzorczej PGE za kilkadziesiąt tysięcy 
miesięcznej gaży. Jednej z najważniejszych, bo 
strategicznych, spółek skarbu państwa. Ponoć 
ta futerkowa pani jest energetycznym specjali-
stą najwyższej klasy, bo wie, że prąd nie płynie 
rzekami, ani kanałami. Ale tak twierdzą z pew-

nością ludzie wyjątkowo złośliwi i nieżyczliwi 
nowej władzy.

Może teraz z innej beczki. Pewien mądry 
człowiek powiedział, że przed upadkiem zawsze 
kroczy pycha. Coś w tym jest. Trudno pojąć, 
dlaczego na wszystkie tematy wypowiada się 
minister, który powinien mówić najmniej, ze 
względu na charakter swojej profesji. Ale jeśli jest 
przekonany, że zna się na wszystkim i ma ogrom-
ne parcie na szkło? Trudno, albo powściągliwość 
właściwa dyplomacie, albo wybór innego resortu, 
dla przykładu – kultury i dziewictwa narodo-
wego, sportu czy rodziny i spraw socjalnych. 
Można gadać do woli, bo nikomu z dyplomatów 
nie przyjdzie do głowy wsłuchiwanie się w te 
wywody. Co innego minister spraw zagranicz-
nych. Jemu gaf popełniać nie wolno.

Mamy również we władzach PiS złotoustego 
Jacka Sasina, taki swoisty omnibus mądrości 
wszelakiej. W każdej stacji telewizyjnej go pełno. 
Już boję się otwierać swoją piwnicę w obawie, że 
będzie tam siedział Jacek Sasin i zacznie mi tłu-
maczyć, jak mam przechowywać cebulę, buraki i 
ziemniaki. Kto, jak kto, ale on przecież wszystko 
wie najlepiej. Ostatnio zaczął – w odpowiedzi 
na ataki pismaków na jego partyjny areopag – 
gęsto rozdawać jego przedstawicielom aureole 
patriotycznej i państwowej świętości. Czyni to 
w uduchowiony sposób. Zaś krytykierom rogi, 
jak się patrzy, bo na argumenty idzie mu źle. 
Załapał się na taką aureolę również wiceważny 
wicemarszałek Joachim Brudziński. Gdy dla 
zabawy podczas towarzyskich odwiedzin popro-
siłem trzyletniego gospodarza, aby mi narysował 
kredkami tego pana z telewizji (akurat pokazali 
pana wicemarszałka) z takim kółkiem na głowie, 
efekt mnie zdumiał. Było wszystko, tylko brakło 
górnej części głowy. Maluch fachowo mi wytłu-
maczył, że tego nie narysował, bo nie ma łysej 
kredki. Co za głębia artystycznego spojrzenia! 
Byle do wiosny!

Roman Małek

ZEZEM NA WPROST 

KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ
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MĄDROŚCI

Rozmaitości

KRZYŻÓWKA

Poziomo: 3/ część kwiatu 
lub miara goryczy, 7/ słodki 
napój alkoholowy, 8/ zakama-
rek, czasem uroczy fragment 
miasta, 9/ zakrywa żarówkę, 
chroni przed wiatrem, 10/ 
problem, paląca sprawa, 11/ drewniane, tymczasowe budynki 
na placach budowy, 14/ kolor dominujący wiosną, 15/ powódź, 
wylanie rzeki, 16/ możliwość wygrania meczu.

Pionowo: 1/ pora roku z kwietniem i majem, 2/ indiań-
ska łódź dłubana z pnia, 3/ gęste zarośla, 4/ ręczny karabin 
maszynowy, 5/ sedno sprawy, bądź pojedynczy organizm, 6/ 
jednostka powierzchni uprawnej, 11/ przestrzeń bez granic, 
12/ Przyrwa lub Mikośka wobec Wisłoka, 13/ ważny mebel 
kuchenny.

Rozwiązania prosimy nadsylać na kartkach pocztowych 
pod adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła 
zawierające literę Ł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z 
poprzedniego numeru nagrodę otrzymuje Katarzyna Łukasik 
z Rzeszowa.

Emilian Chyła
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WŁAMANIE 
DO BARU

Po włamaniu do baru przy ulicy 
Jagiellońskiej w Rzeszowie żwawo 
uciekał, ale policjanci pochwyci-
li go szybko pomiędzy blokami 
przy ulicy Pułaskiego. Pomógł im 
świadek zdarzenia, który wskazał 
kierunek ucieczki poszukiwanego. 
Na pytanie funkcjonariuszy, dla-
czego uciekał, 32-latek oświadczył, 
że chciał pobiegać... Ale ostatecznie 
przyznał się do włamania i trafił do 
policyjnego aresztu. Teraz odpowie 
za swój czyn. A może był głodny? 

NA GORĄCYM 
UCZYNKU

Mieli wyjątkowego pecha, bo 
42-letnia kobieta i 53-letni mężczy-
zna zostali schwytani na gorącym 
uczynku, gdy włamywali się do 
mieszkania w jednym z bloków przy 
ulicy Poniatowskiego w Stalowej 
Woli. Policjanci odzyskali skradzio-
ną z mieszkania biżuterię i perfumy. 

Za to przestępstwo grozi kara do 10 
lat pozbawienia wolności.

SEJSMICZNY SKOK
 
Policjanci z Komendy Powiato-

wej Policji w Ustrzykach Dolnych 
zatrzymali 23-letniego mężczy-
znę, który zabrał z terenu badań 
w Ustianowej sprzęt sejsmiczny 
o wartości co najmniej 24 tys. 
złotych. Odzyskano tylko część 
mienia, utraconego przez poszko-
dowaną firmę, bo złodziej sporo 
łupu zdołał uprzednio przetopić i 
sprzedać jako złom miedziany. 

W PIŻAMIE 
W ŚRODKU NOCY 
Około godziny pierwszej w nocy 

policyjny patrol zauważył idącą 
chodnikiem kobietę. Ich uwagę 
zwrócił strój, zupełnie nieadekwat-
ny do okoliczności i pogody oraz 
pory spaceru. 53-letnia mieszkanka 
Przemyśla miała bowiem na sobie 
jedynie piżamę i pantofle. Funk-
cjonariusze ustalili, że kobieta była 
nietrzeźwa. A wyszła z domu, by po 
prostu zrobić zakupy. Nie dociekali, 

czego to tak bardzo zabrakło kobie-
cie w środku nocy. A że było bardzo 
zimno policjanci zdecydowali się 
odwieźć ją do domu, gdzie czekała 
już na nią bardzo zaniepokojona 
rodzina. 

EGZEKUTORZY
Policjanci zatrzymali i przedsta-

wili zarzuty osobom zamieszanym 
w zabicie psa. Zleciła to jego właści-
cielka, 72-letnia mieszkanka Niska, 
bo nie radziła sobie z czworono-
giem, którego miała od trzech lat. 
Był wedle jej wyjaśnień niesforny, 
opuszczał posesję, zapłaciła nawet 
mandat za niedopilnowanie psa. 
Początkowo chciała go otruć. Pies 
został zastrzelony przez znajomego 
jej syna. Zakopano go na posesji 
właścicielki. Policjanci zatrzymali 
sprawców – kobietę, jej 52-letnie-
go syna i jego 69-letniego kolegę, 
mieszkańca Stalowej Woli, który 
zastrzelił psa. Teraz odpowie on 
także za nielegalne przerobienie 
i posiadanie broni oraz amunicji. 
Zarzuty mają też podżegacze do 
zabójstwa.

(46)

Nie jest to śniadanie na trawie, ale w familijnym łóżku. Śniadanie sobie stygnie, a familia grzebie 
w komputerach. Ciekawe, skąd wzięły się te maluchy? Albo rzeczywiście przyniósł je bocian, albo 
były komputerowe awarie.

Posiedziałabym tak relaksowo 
przed Dniem Kobiet na tej swojej 
ławeczce, ale właśnie dostałam 
zaproszenie od jednej ze szkół 
do przeprowadzenia „Warsztatów 
dobrych Manier”, które prowadzę 
w szkołach już od kilku dobrych 
lat. Muszę tylko ustalić termin 
patrząc na mój grafik uczelnia-
nych zajęć i jechać w świat. Nie 
mam okularów, ale chyba to ulica 

Wiejska, jakoś tam trafię. Zawsze 
proszę, by dzieciaki przynio-
sły kapelusze, długie suknie i... 
wachlarze. Objaśniam tajniki 
dawnej i współczesnej elegancji i 
uczę zasad savoir vivru! 

O, jedna dziewczynka w oble-
śnym swetrze macha wachlarzem, 
a jeszcze nawet nie rozpoczęłam 
zajęć. Czekaj Krysieńko, cze-
kaj, doceniam to, że chcesz być 
damą, ale wachlarza nie trzyma 
się siermiężnie jak siekierę, tylko 
trzema paluszkami i nie brzuch się 
wachluje, tylko delikatnie twarz. 
Wachlarz też wymagał zdecydo-
wanie innego stroju, nie wspo-
minając o zachowaniu. Pamiętaj, 
dama nigdy nie używa rynsztoko-
wych słów, a ty ongiś publicznie 
krzyczałaś o zamykaniu ryja. 
Chyba w twojej podstawówce nie 
prowadziłam tych edukacyjnych 
zajęć, albo uciekłaś coś zjeść. Moja 
przyszywana babcia-niania, mająca 
kiedyś dworek pod Stanisławowem 
i dobrze znająca zasady kindersz-
tuby, których i mnie uczyła, wielo-
krotnie mi powtarzała, że kobieta 
powinna być damą na salonach, 
kucharką w kuchni, a frywolnicą 
w sypialni (ale co to ostatnie miało 
znaczyć, nie chciała mi wyjaśnić) i 
w żadnym wypadku nie może być 
inaczej, bo w przeciwnym razie 
jakaś słoma z butów wylezie i obo-
rą zaleci. Więc uważaj Krysieńko, 
bo na całej Wiejskiej cuchnąć 

będzie. Wszystkiego dobrego z 
okazji Dnia Kobiet i kobiecości w 
kobietach!

***
Ha! Właśnie dotknęłaś jednego 

z ważnych problemów współcze-
snych czasów, czyli chłopienia 
kobiet. Nie ukrywam, że i ja często 
spotykam się z jego przejawami, 
a to urocze dziewczę blond o 
niebieskich oczach puszcza taką 
wiąchę, że i szef kompanii BIB-u 
nie powstydziłby się, a to kolej-
ne 2 panny, uroda typu solar, 
późne gimnazjum, naparzają się 
pięściami fachowo, jakby robiły 
to od dawna. Mam świadomość, 
że zmieniające się czasy powo-
dują konieczność przystosowania 
się doń, ale jednak jakieś formy 
powinny być zachowane. 

Oczywiście, najbardziej inte-
resowałaby mnie przez Ciebie 
wymieniona druga i trzecia rola 
kobiety (z naciskiem na drugą .), 
jednak nawet ja, stary, skudła-
cony mieszkaniec lasów tęsknię 

czasami za pierwszą rolą kobie-
ty – za damą. Nie, żeby od razu 
wachlować, ale by móc odbyć miłą, 
kulturalną konwersację. Tak – nie 
rozmowę – konwersację! Sztuka 
ta została mocno zaniedbana 
ostatnimi laty, na palcach jednej 
dłoni policzyć można kobiety, 
które sztukę ową posiadły. Być 
może niektórzy żonaci mężczyźni 
uśmiechną się teraz z przekąsem, 
ale to, o czym oni myślą, to nie 
jest konwersacja. Sztuka rozmowy 
to pojęcie daleko bardziej wykra-
czające niż rozmowa. Bawienie się 
słowem, intonacją, przechylaniem 
głowy, patrzenie w oczy rozmówcy, 
a przede wszystkim umiejętność 
słuchania! Tak! Tego właśnie nam 
brakuje. Słuchania. Ideałem było-
by, żeby ze zrozumieniem, ale, jak 
mawiają niektórzy socjologowie, 
odpowiedzialność za zrozumienie 
treści przekazu spoczywa zawsze 
na nadawcy. Czyż nie tak właśnie 
jest, droga Nino? Nawet o przysło-
wiowej d... Maryni można opowia-
dać w sposób, który powoduje, że 
owa Marynia wyda się nam czymś 
w rodzaju Wenus z Milo, choć tak 
naprawdę latem daje dużo cienia. 
I jeszcze coś, tym razem do tych, 
którzy czekają, aż zawarczy przy 
Obrońców już niedługo. I życie 
znowu stanie się piękne! A Mary-
nię pozdrawiam i wszystkie Panie 
z okazji Ich Święta!

Nina Opic+Yeyss Kezungg

DAMĄ BYĆ, 
ACH DAMĄ BYĆ...

Z ŁAWECZKI NAD WISŁOKIEM POLICJAŁKI

W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
J. Tuwim

Myślałem, że jedyne co jeszcze może mnie w Polsce 
zaskoczyć, to ponowne przyjście Pana. Myliłem się.

K. Garlicki

Wódkę można pić tylko w dwóch przypadkach – gdy 
jest zakąska i gdy jej nie ma.

J. Himilsbach

Optymista twierdzi, że życie stoi przed człowiekiem 
otworem, a pesymista pyta, który to otwór.

J. Prutkowski

Trzeba natychmiast i szybko żyć, bo jest później, niż 
nam się wydaje.

T. Pluciński 

Młodzież w stanie nietrzeźwym może spowodować 
potomstwo.

Zasłyszane

Najbardziej śmieszne pragnienie to pragnienie podo-
bania się wszystkim.

J. W. Goethe

Po czym poznać, że mąż robi plany na przyszłość? 
Kupuje dwie skrzynki piwa.

M. Samozwaniec 
Zebrał Rom


