
Jest jedną z najznamienitszych postaci 
w tradycji naszego miasta – pułkownik 
Jan Stefan Kotowicz, ostatni dowódca 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Kra-
jowej. 

Urodził się 8 grudnia 1890 r. w Rzeszo-
wie. Tutaj wzrastał i uczył się. Do końca 
życia mieszkał w wybudowanej przed woj-
ną willi przy ul. Dekerta 4, na której od 
2001 roku widnieje tablica upamiętniająca 
postać Jana Kotowicza, a skwer obok nosi 
jego imię. Budynek jest teraz w posiadaniu 
prywatnego inwestora, który zamierza tu 
wybudować apartamentowce. Temu zamia-
rowi sprzeciwił się konserwator zabytków, 

wpisując willę na listę obiektów zabytko-
wych. Popierają tę decyzję rzeszowianie, 
śląc petycje do władz miasta. 

W 1910 Jan Stefan Kotowicz ukończył 
Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego 
w Rzeszowie i podjął studia prawnicze w 
Krakowie. Współtworzył Związek Strze-
lecki w Rzeszowie. We wrześniu 1914 r. 
otrzymał stopień podporucznika. Brał 
udział w bitwach pod Laskami, Borzecho-
wem i Krzywopłotami, gdzie został ciężko 
ranny. 18 września 1917 r. wcielono go do 
armii austriackiej – tam ukończył szkolę 
oficerską. W listopadzie 1918 r. współor-
ganizował Pułk Ziemi Rzeszowskiej (póź-
niejszy 17. Pułk Piechoty). Był legionistą 
Piłsudskiego. W wojnie z bolszewikami w 
1920 r. uczestniczył już w stopniu kapitana, 
zapisał się chwalebnie także jako obrońca 
Lwowa. Po wojnie służył w pułkach piecho-
ty w Rzeszowie, Lidzie i Brodnicy, gdzie 
awansował na stopień podpułkownika i 
objął dowództwo 67. Pułku Piechoty w tym 
mieście. W latach 1935–1938 dowodził 6. 
Pułkiem Strzelców Podhalańskich, a potem 
Podkarpacką Brygadą Obrony Narodowej 
w Przemyślu. W 1937 r. awansował na 
stopień pułkownika. 

W kampanii wrześniowej dowodził 3. 
Brygadą Górską Strzelców Armii „Kar-
paty”, która zepchnięta w rejon Starego 
Sambora, walczyła samotnie do 18 września 
1939 roku. Z niedobitkami brygady płk 
Kotowicz przekroczył granicę węgierską. 
Internowany w Gyór i Eger. Uciekł stamtąd 
i w lipcu 1943 roku przedostał się do War-
szawy, gdzie rozpoczął działalność konspi-
racyjną pod pseudonimem „Twardy”, jako 
inspektor Komendy Głównej AK. 
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Tegoroczna „Paniaga” charakteryzowała się przede wszystkim wyjątkowo liczną frekwencją. Od ratusza do fontanny trudno było się przecisnąć. Fot. A. Baranowski

ŚWIĘTO ULICY 3 MAJA
T e g o r o c z n a , 

kolejna już Pania-
ga miała swój spe-
cy f iczny kolor y t . 
Została zdomino-
wana przez kulturę 
węgierską, bowiem 
o d by w a ł a  s ie  w 
ok rągłą rocznicę 
podpisania umo-
wy partnerskiej z 
węg iersk im mia-
stem Nyireghaza. 
Z tej okazji spotka-
li się dwaj włoda-
rze miast, a każdy 
z nich nazywał się 
Ferenc. Z tą tylko 
różnicą, że rzeszow-
ski prezydent nosi 
takie nazwisko, a 
węgierski gość imię. 
Po ichniemu Ferenc to najzwyklejszy Fran-
ciszek. Obaj celebrowali otwarcie i masze-
rowali w paniagowym korowodzie. Na 
estradzie przy wieży farnej niepodzielnie 
panowali żywiołowi artyści węgierscy, zaś 
na tej obok fontanny multimedialnej rodzimi 
estradowcy.

Jak zwykle nie zabrakło regionalnych 
atrakcji związanych z kulinariami, ręko-
dziełem artystycznym i pamiątkarskim. 
Tym razem z wyraźnym wyeksponowaniem 
żywiołu węgierskiego. Nie powiem, że z 
uszczerbkiem dla naszych upodobań. Wręcz 
przeciwnie. Wiem, co piszę, bo kosztowałem 
i podziwiałem. Sporo można było obejrzeć w 
muzeach, galerii fotografii i szkolach. Wszę-
dzie coś interesujacego działo się. 

Były również atrakcje historyczne. Z Kro-

sna dotarł patrol w mudurach przedwojennej 
policji państwowej, skądś tam rycerze z 
czasów Hieronima Lubomirskiego oraz krzy-
kliwi, ale bardzo strojni i ciekawie maszeru-
jący muszkieterowie pod babską komendą. 
Atrakcji sporo, a frekwencja biła wszelkie 
dotychczasowe rekordy, co wyraźnie satys-
fakcjonowało organizatorów i pomysłodawcę 
calego przedsięwzięcia, Jurka Fąfarę.

Prawdziwą ucztą dla melomanów był 
kończący cykl paniagowych imprez występ 
lubelskich artystów ze spektaklem operetki 
„Księżniczka czardasza”. Przed sceną w ryn-
ku, obok ratusza zgromadził się taki tłum 
melomanów, że nie mozna było wcisnąć 
przysłowiowego palca. Zrobiło to na wyko-
nawcach widowiska kolosalne wrażenie. 
Uznali, że czegoś takiego jeszcze w swojej 
karierze artystycznej nie doświadczyli.

Roman Małek
ciąg dalszy na s. 13

Z zespołem artystów z Lublina Krystyna Leśniak-Moczyk 
(druga z prawej) i Krystyna Szydłowska

płk Jan Kotowicz
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Aktualny system pracy banków i instytucji finansowych w 
oparciu o elektronikę stwarza nowe zagrożenia dla klientów tych 
instytucji. Z najnowszego raportu info DOK, przygotowanego 
przez Związek Banków Polskich wynika, że od 2008 do końca 
ubiegłego roku baza systemu dokumentów zastrzeżonych wzbo-
gaciła się o 892 155 wpisów i zawiera dane o 1,5 mln utraconych 
dokumentów. W tym czasie próbowano zaciągnąć 61 242 lewych 
kredytów na ponad 3,3 mld zł. Rekord ustanowił oszust, który na 
jeden dowód próbował wyłudzić 25 mln zł.

Z roku na rok jest coraz gorzej. W 2015 roku do bazy wpisano 
aż 130 832 dokumentów. Z danych ZBP wynika, że średnio co 
cztery minuty zastrzegany był jakiś dokument! W tym czasie prze-
stępcy próbowali ukraść ponad 253 mln zł. Średnio dochodziło 
więc do 20 prób wyłudzeń dziennie, z których każda opiewała 
na 700 tys. zł.

Pewna para z Międzyrzecza usłyszała 119 zarzutów, bo posłu-
gując się danymi klientów banku, w którym pracowała, wyłudzała 
chwilówki w firmach pożyczkowych. W ten sposób ukradła 150 
tys. zł. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak kilka osób, których 
danymi się posługiwała, otrzymało wezwania do zapłaty. Jednak 
większość oszukanych kompletnie nie miała pojęcia o tym, że na 
ich konto ktoś zaciągnął kredyt.

Jak się obronić przed oszustami?

Wbrew temu, co można przeczytać w Internecie, osoba, która 
odkryła, że straciła dokument, wcale nie powinna w pierwszej 
kolejności biec na policję. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie 
komisariaty chcą wydawać zaświadczenia, trwa to długo i nie jest 
to konieczne, jeżeli dokument został zgubiony. Bardzo ważna jest 
za to wizyta w urzędzie gminy i to od niej należy zacząć załatwia-
nie formalności. Z ustawy wynika, że osoba, która straciła dowód 
osobisty, powinna bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym najbliż-
szy organ samorządowy. Jeżeli przebywamy za granicą, powinna 
się udać do konsulatu bądź ambasady. Na miejscu należy wypełnić 
formularz utraty dokumentu i wniosek o wydanie nowego. Urząd 
od razu zastrzeże dowód i wystawi stosowne zaświadczenie, które 
to potwierdzi.

Próbując ograniczyć falę oszustw z wykorzystaniem cudzych 
dokumentów, Związek Banków Polskich uruchomił własną bazę 
dokumentów zastrzeżonych. Korzystają z niego wszystkie banki 
działające w Polsce, a także firmy telekomunikacyjne, hotele i 
wypożyczalnie samochodów. Aby wykluczyć próbę wyłudzenia 
kredytu na utracony dowód, wystarczy wypełnić krótki wniosek, 
niektóre banki umożliwiają ich składanie przez Internet. Lista 
instytucji, które przyjmują zgłoszenia, znajduje się na stronie 
dokumentyzastrzezone.pl.

Aby sprawdzić, czy nikt nie wyłudził kredytu na nasze nazwi-
sko, warto zamówić w Biurze Informacji Kredytowej raport, w 
którym wyszczególnione zostaną wszystkie nasze zobowiązania 
bankowe.

CHROŃMY 
NASZE 

PIENIĄDZE

INTERESUJĄCE

Redakcja „Echa Rzeszowa” objęła swoim patronatem 
medialnym trzy imprezy niezwykle istotne dla kultural-
nego i naukowego życia miasta.

*** 

Z dużym zadowoleniem przyjęlismy  prośbę o taki pa-
tronat ze strony redakcji „Nowin, Związku Strzeleckiego i 
Centrum Sztuki Wokalnej, które zamierzają wydać płytę 
„Volare cantare”. Znajdą się na niej znakomicie przyjęte 
przez rzeszowian, popularne przeboje w nowej aranżacji 
i wykonaniu wokalistów spod ręki Anny Czenczek, dy-
rektorki Festiwalu Carpathia i zarazem szefowej Centrum 
Sztuki Wokalnej.

***

Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęła trud zorga-

nizowania w maju I Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej na temat „Niedoskonałości współczesnego rynku 
pracy”. Wszelkie tego typu przedsięwzięcia programowo 
wspieramy. Bez zadnego oporu, raczej z dużym zadowole-
niem obejmujemy pomysł swoją medialną opieką.

***

Tradycyjnie już, po raz dwunasty obejmujemy patro-
natem medialnym Międzynarodowy Festiwal Piosenki 
„Rzeszów Carpathia Festiwal 2016”. Wezmą w nim udział 
wokaliści i zespoły niemal z całego świata. Wrósł on już 
w pejzaż kulturalny Rzeszowa. Jak zwykle będzie można 
zobaczyć i posłuchać wykonawców oraz nowego, premie-
rowego spektaklu wokalno-tanecznego przygotowanego 
przez Centrum Sztuki Wokalnej, w reżyserii nieocenionej 
Ani Czenczek. 

Rom

NAJLEPSZY W KRAJU

O wojewódzkim triumfie Bartosza Dudka w podkar-
packich mistrzostwach młodych ciastkarzy pisaliśmy w 
jednym z poprzednich numerów naszego miesięcznika. 
Ten utalentowany uczeń trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 9 z Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszo-
wie wywalczył sobie tym samym prawo startu w ogólno-
polskim konkursie cukierniczym we Wrocławiu. Prakty-
kował uprzednio w renomowanej cukierni Kazimierza 
Raka i Juliana Orłowskiego przy ul. Miodowej.

O poziomie cukierniczego kunsztu tego młodego 
adepta świadczy fakt, że w oczach komisji konkursowej 
wrocławskiego, ogólnopolskiego konkursu nie miał sobie 
równych. Zwyciężył bezapelacyjnie i wrócił do Rzeszowa 
z najwyższym trofeum. Trudno zatem dziwić się temu, że 
spotkał się z wyrazami uznania nie tylko ze strony dyrek-
cji i nauczycieli swojej szkoły. O jego pozyskanie zabiegają 
już uznane zakłady cukiernize miasta. Ze swej strony do-
łączamy się do życzeń – długiego, słodkiego życia Barto-
szu!

DNI OTWARTE

Pod koniec kwietnia rzeszowski Zespół Szkół Go-
spodarczych zorganizował Drzwi Otwarte Szkoły dla 
wszystkich, którzy mieli chęć poznania niepowtarzalnej 
atmosfery tej znanej, specjalistycznej placówki oświato-
wej. Czegóż nie było w programie! Oprócz prezentacji 
oferty edukacyjnej i całego wachlarza zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych, uczestnicy mogli podziwiać praktyczne 
umiejętności uczniów. Były pokazy kulinarne, obsługi 
konsumenta w postaci nakrywania i dekorowania stołu 
oraz sztuki barmańskiej, prezentacja kolekcji zaprojekto-
wanej przez uczniów oraz pracowni odzieżowej, pokazy 
ćwiczeń choreograficznych oraz choreograficzno-wzmac-
niających. Nie mogło zabraknąć szkolnego teatru „Me-
gakreacja”. Można było do woli pogawędzić z dyrekcją, 
nauczycielami i uczniami tej szkoły. Z pewnoćią była to 
udana samopromocja.

RUSZYŁ AUTOBUS SPECJALNY
W Święto Paniagi, 3 maja, ruszył w pierwszy, dziewi-

czy kurs miejski autobus, który w około półtorej godzi-
ny objeżdża wszystkie najważniejsze rzeszowskie zadania 

inwestycyjne ostatnich lat. Jego trasa wiedzie przez nowe 
rozwiązania komunikacyjne, nowe osiedla mieszkaniowe, 
strefy ekonomiczne, węzły autostradowe, obiekty przemy-
słowe, oświatowe, naukowe i sportowe. Uczestnicy takie-
go kursu mają możliwość ujrzenia Rzeszowa, jakiego na 
co dzień nie oglądają.

Wszystko zaczęło się w ubiegłym roku. Po tym udanym 
eksperymencie, następuje kontynuacja. Prezydent fundu-
je taki bezpłatny kurs w każdą niedzielę. Jego początek i 
koniec przy wejściu do trasy podziemnej, obok ratusza. 
Start o godz. 13:00. Wcześniej należy jednak w holu trasy 
podziemnej zarezerwować sobie miejsce w autobusie, aby 
później nie było bałaganu. Objazd prowadzi profesjonal-
ny przewodnik, który jest w stanie zaspokoić ciekawość 
każdego uczestnika przejazdu poznawczego. W rolę prze-
wodnika inauguracyjnego kursu wcielił się Marek Ustro-
biński, zastępca prezydenta odpowiedzialny za inwestycje 
miejskie. Ponoć wszystkie kursy do końca maja już zostały 
obstalowane.

Rom, fot. A. Baranowski

Z JASIONKI DO PARYŻA 

W dniu 12 kwietnia w budynku administracji Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka odbyła się konferencja dla 
mediów, podczas której zaprezentowano nowego prze-
woźnika Adria Airways, oferującego od 4 czerwca br. 
regularne połączenia na linii Rzeszów-Paryż. Słoweńskie 
linie lotnicze obsługiwać będą nowe połączenie dwa razy 
w tygodniu (wtorki, soboty) 70-miejscowym samolotem 
odrzutowym CRJ-700. Bilety w cenie od 99 euro (w obie 
strony – bagaż 23 kg + 8 kg podręczny), z możliwością 
wyboru miejsca w samolocie. W klasie biznes w cenie bi-
letu posiłek.

Podczas konferencji przedstawiciele obu portów lotni-
czych wyrazili swoje stanowiska prezentujące motywacje 
i spodziewane efekty uruchomionego połączenia. Stani-
sław Nowak, prezes lotniska Rzeszów-Jasionka podkreślił 
zarówno stronę pragmatyczną jak i sentymentalną (więzi 
ze stolicą Francji). Luka Rojsek, dyrektor ds. rozwoju Ad-
ria Airways zwrócił uwagę na możliwości przesiadkowe 
(wewnątrzeuropejskie i międzykontynentalne) paryskie-
go lotniska.

Dzięki połączeniu z europejskim portem tranzytowym 
zwiększy się liczba pasażerów na podrzeszowskim lotni-
sku i to nie tylko mieszkańców Podkarpacia. W 2015 roku 
obsłużono tu 645 tys. pasażerów.

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

Z ŻYCIA TPRz

KOMENTARZE

Zdzisław Daraż

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi na terenie 
Rzeszowa systematyczny monitoring stanu powietrza. Miasto Rzeszów 
zostało zakwalifikowane do klasy C pod względem ochrony zdrowia 
mieszkańców. Nie oznacza to konieczności prowadzenia intensywnych 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy, 
jedynie podjęcie działań w wybranych obszarach w strefie. 

Na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wpływa przekracza-
nie wartości dobowych i średniorocznych pyłem zawieszonym P10 i P2.5, 
dwutlenkiem azotu, benzenem. Największe wartości stężeń pyłu P10 
mające miejsce w okresie zimy są związane z emisją z indywidualnych 
systemów grzewczych oraz zjawiskami meteorologicznymi: cisze wia-
trowe, niże baryczne, niskie położenie warstwy inwersyjnej. W okresie 
letnim wskaźniki zbliżone do wartości dopuszczalnej wskazują na istotny 
udział źródeł zanieczyszczeń z komunikacji i napływu. W 2014 r. stężenie 
średnioroczne PM10 w Rzeszowie wyniosło 29 g/m3 i stanowiło 73 proc. 
dopuszczalnej normy. Przekroczenia 24-godzinne zanotowano jedynie 
w sezonie grzewczym. W Rzeszowie liczba dni z dobowym poziomem 
przekroczenia pyłu PM10 zawierała się w przedziale 10-78 dni (przy 
dopuszczonej ilości 35 dni). W strefie miasto Rzeszów nie stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnego średniorocznego poziomu dopuszczalnego. 
W zakresie tego parametru strefa otrzymała klasę A. 

Ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5 utrzy-
mywało się w strefie miasto Rzeszów jedynie przez 29 proc. roku. W 
zakresie normy rocznej strefa ta zaliczona została do klasy A, a w zakresie 
dobowego stężenia dopuszczalnego – do klasy C. 

W 2014 r. dopuszczalne stężenie określone dla 1-godzinnych stężeń 
NO2, ustalone na poziomie 200 g/m3 nie zostało przekroczone. W 
zakresie stężeń średniorocznych dwutlenku azotu najwyższe stężenia 
średnioroczne NO2 zostały wskazane w centralnej części Rzeszowa i 
zawierały się one w przedziale 23-30 g/m3 (58-75 % normy). Strefa miasto 
Rzeszów zakwalifikowane zostały do klasy A.

Stężenia średnioroczne benzenu nie wykazały przekroczenia dopusz-
czalnej normy rocznej. Zdecydowanie wyższe wartości stężeń benzenu 
notowane są w okresie zimowym. Strefa miasto Rzeszów zaliczono do 
klasy A.

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

CZY WIECIE...

CO ZANIECZYSZCZA 
POWIETRZE?

Od lewej: Bartosz Dudek, nauczycielka zawodu 
Wanda Kot i dyrektorka szkoły, Aleksandra Wanic. 
Fot.A. Baranowski.

Konferencja prasowa na lotnisku.

Pokaz kreacji uczniów ZSG. Fot. A. Baranowski.

Pierwszy w tym roku autobus objężdżający najpięk-
niejsze zakątki Rzeszowa. Fot. A. Baranowski.
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W Rzeszowie systematycznie rośnie 
baza dla tenisa ziemnego. Obiekty 
budowane są w prawie wszystkich 
osiedlach. Co zadziwia, błyskawicznie 
rośnie liczba młodzieży garnącej się do 
tej pięknej dyscypliny sportu. Aktual-
nie boiska i hale sportowe znajdują się 
w następujących miejscach: Spin Klub, 
ul. Morelowa 41, Rzeszowskie Towa-
rzystwo Tenisowe, ul. Niedzielskiego 
1, Podkarpacka Akademia Tenisa, 
ul. Broniewskiego 5a, Podkarpacka 
Akademia Tenisa, ul. Chopina 35, 
Rodzinne Korty Tenisowe, ul. Kwiat-
kowskiego 52b, Rzeszowski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, ul. ks. Jałowego, 
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
ul. Wyspiańskiego, Strefa Sportu, ul. 
Paderewskiego 98a, Strefa Sportu, ul. 
Powstańców Styczniowych 27.

Ostatnio oddana do użytku hala 
tenisowa ROSiR przy ul. Jałowego 
składa się z dwóch zasadniczych części 
użytkowych, tj. zadaszonej powierzchni 
dwóch kortów oraz zaplecza szatniowo-
-sanitarnego. Powierzchnia użytkowa 
wynosi 1407 m kw., natomiast kubatura 
11 017 m sześc.

Formę obiektu tworzą dwie połą-
czone ze sobą bryły, główna bryła 
zadaszenia powierzchni kortów o for-
mie łukowej oraz mniejsza, stanowiąca 
zaplecze szatniowe. Architektura obiek-
tu poprzez łukową formę zadaszenia 
nawiązuje do charakterystycznych ele-
mentów istniejących obiektów ROSiR, 
wpisując się w otaczającą zabudowę i 
krajobraz. 

Zadaszenie kortów wykonano w 
postaci budowli o stałej konstrukcji 
nośnej z drewna klejonego z przykry-
ciem w postaci podwójnej membrany 

PCV z wdmuchiwanym powietrzem, 
stanowiącym element izolacji termicz-
nej. Akrylowa nawierzchnia kortów 
posiada certyfikat ITF i używana jest 
również podczas turniejów ATP i 
WTA.

Inwestycja kosztowała bez mała 
dwa i pół miliona złotych, w tym 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki wyniosło 600 tysięcy. Budo-
wę zakończyła firma Progress Sport z 
Klimontowa, która położyła nawierzch-
nię kortów i wykończyła zadaszenie. 
Powstała hala plus zaplecze sanitarne 
– nowe szatnie, natryski. Położone 
na betonowym podłożu korty mają 
nawierzchnię akrylową, a w sumie 
składają się z siedmiu warstw. Jedną 
z nich stanowią 4 milimetry gąbki, 
więc korty nie są przesadnie twarde. 
Można je zaliczyć do średnio szybkich. 
Nadają się zarówno dla zawodników 
profesjonalnych, jak i dla amatorów. 
Dach obiektu wyposażono w podwójną 
membranę. Przez wentylatory wdmu-
chiwane jest tam powietrze, tworzące 
dodatkową izolację. Dzięki temu zimą 
możemy zwiększyć temperaturę na 
powierzchni dachu, a tym samym 
spowodować szybsze topnienie śniegu. 

Budowa trwała długo, bo od 2014 
roku. Stało się tak, ponieważ termi-
nów nie potrafił dotrzymać pierwszy 
wykonawca (firma z Niebylca). Miasto 
zerwało umowę i znalazło solidnego 
wykonawcę. W kwietniu odbyło się 
uroczyste otwarcie.

Rzeszów czeka, kiedy odbędą się tu 
międzynarodowe zawody z udziałem 
rzeszowskich zawodników.

Zdzisław Daraż 

PRZED EKRANEM
Oglądając codzienne programy telewizyjne 

otrzymujemy informacje o toczącej się wojnie 
pomiędzy KOD a ZZ Solidarność, reprezentującą 
PiS. W początkowej fazie bitwy harcownicy pobili 
się o logo Solidarności. Związkowcy wysłali do 
władz stowarzyszenia Komitetu Obrony Demo-
kracji list otwarty, w którym protestują przeciw 
użyciu logo „Solidarności” na antyrządowych 
demonstracjach: Wzywamy, abyście bezprawnie nie 
wykorzystywali znaków „Solidarności” do swoich 
akcji – napisali Bogdan Biś i Jerzy Jaworski – obaj 
pełniący funkcję wiceprzewodniczących Komisji 
Krajowej NSZZ, którzy ostrzegają, że niezastosowa-
nie się do wezwania „skutkować będzie uruchomie-
niem wymaganych na drodze prawnej środków do 
zapobieżenia dalszym naruszeniom praw związku”.

W odpowiedzi KOD napisał: Apeluję do związku 
zawodowego NSZZ Solidarność, żeby przestał uży-
wać nazwy „Solidarności” i symbolu graficznego 
oraz przekazał go na ręce ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego jako historyczne dziedzictwo 
wszystkich Polek i Polaków. Solidarność 1980-1981 
roku to było 10 milionów obywateli polskich, a 
dziś to niewielki fragment społeczeństwa. Na nasze 
wiece, nie tylko w Warszawie i Gdańsku, ale w całej 
Polsce, przychodzą tysiące członków tej dawnej 
Solidarności. W żaden sposób nie zamierzamy i 
nie będziemy cenzurować tego, z jakimi symbolami 
przychodzą, zwłaszcza że do symbolu Solidarności 
bardzo wielu z nich jest mocno przywiązanych – to 
również ich symbol. Nie przypominamy sobie, by 
związek zawodowy protestował, gdy wykorzysty-
wano ten symbol podczas wieców wyborczych w 
kampanii Prawa i Sprawiedliwości. 

Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ 
Solidarność, mówi: „Trzeba mieć świadomość, że 
gdy Wałęsa, jako przewodniczący, przekazywał 
Solidarność swojemu następcy, Marianowi Krza-
klewskiemu, związek liczył 1,5 miliona członków. 
Więc jeżeli ktoś mówi, że Solidarność liczyła 10 
milionów – to było to tylko przez chwilę. Nasz 

apel jest jasny – logo NSZZ Solidarność jest zna-
kiem zastrzeżonym i jeżeli pojawia się na scenie 
głównej protestu KOD, to będziemy musieli ina-
czej zareagować. Choć chciałbym zastrzec, że nie 
zakładamy złej woli i tak jak mówię: nie jesteśmy 
wrogami KOD-u”. 

W odpowiedzi KOD mówi, aby pan Lewandow-
ski zszedł na ziemię, Solidarność istnieje nieprze-
rwanie od ponad 30 lat i do dziś są w niej ludzie, 
którzy ją zakładali i mogą używać jej symboliki. 

W sercu PiS-owskiego Podkarpacia na pierwszą 
manifestację KOD pod telewizją przyszło pięć razy 
więcej osób, niż spodziewali się organizatorzy. Na 
ostatnią manifestację KOD na rynku przybyła 
znaczna liczba zwolenników komitetu, pojawił się 
pan Blumsztajn.

Podkarpacie jest jedynym w Polsce regionem 
rządzonym przez PiS. Z tej partii są marszałek i 
większość radnych sejmiku. Samorząd wojewódzki 
kontroluje największe szpitale, instytucje kultury, 
port lotniczy i mnóstwo innych dużych instytucji. 
To tysiące miejsc pracy i wpływy wynikające z 
zarządzania regionalnymi funduszami unijnymi. 
PiS wygrywa na Podkarpaciu wszystkie krajowe 
wybory – tutejsi mieszkańcy najgorliwiej zagłoso-
wali na Andrzeja Dudę, a w wyborach parlamen-
tarnych na kandydatów na posłów i senatorów z 
PiS-u. 

PiS i Solidarność zarzucają, że sponsor i dar-
czyńca KOD, George Soros chce wywołać wojnę 
domową w Polsce. Kukiz w cotygodniowym poran-
nym programie dał do zrozumienia, że ostatnie 
wydarzenia w naszym kraju interpretuje jako inter-
wencję tajemniczego zagranicznego „filantropa”. 
Wcześniej były kandydat na prezydenta, Marian 
Kowalski, stwierdził nawet, że nowy idol lewicy, 
Ryszard Petru, który od miesiąca przemawia do nas 
z wszystkich kanałów telewizyjnych, to człowiek 
George’a Sorosa.

Jan Eter

RZESZOWSKIE 
HALE TENISOWE

JUBILEUSZ URZĘDU STANU CYWILNEGO
- Panie kierowniku, najpierw 

poproszę o trochę historii.
- 1 stycznia 2016 r. minęło 70 lat 

od powstania urzędów stanu cywil-
nego w Polsce. Do 1946 r. obowią-
zywało kilka systemów prawa mał-
żeńskiego, które zostały przejęte w 
1918 r. przez państwo polskie jako 
pozostałość porozbiorowa. System 
rejestracji stanu cywilnego cha-
rakteryzował się daleko posuniętą 
niejednolitością, w niektórych rejo-
nach kraju obowiązywała rejestracja 
świecka, w innych zaś wyznaniowa 
lub mieszana. 

W województwach centralnych, 
obejmujących obszar byłego Kró-
lestwa Polskiego, obowiązywał 
kodeks cywilny Królestwa Polskiego 
z 1825 r., który przewidywał reje-
strację wyznaniową dla osób nale-
żących do wyznań chrześcijańskich 
i rejestrację świecką dla pozosta-
łych osób. Powstały dwie katego-
rie urzędników stanu cywilnego, 
duchowni i świeccy. Duchowni 
urzędnicy prowadzili księgi zwane 
raptularzami – dla wyznań chrze-
ścijańskich (rzymsko-katolickich, 
greko-unickich, prawosławnych, 
ewangelicko-augsburskich, ewan-
gelicko-reformatorskich). Świeccy 
urzędnicy stanu cywilnego (prezy-
dent, burmistrz, komisarz policyjny 
cyrkułowy w Warszawie, wójt w 
gminach) prowadzili księgi dla 
wyznań niechrześcijańskich.

W województwach zachodnich 
oraz na Górnym Śląsku, na obszarze 
byłego zaboru pruskiego, rejestracja 
stanu cywilnego była wyłącznie 

świecka. Obowiązywała tam ustawa 
z 1875 r. o rejestrach stanu cywil-
nego i zawieraniu małżeństw. Na 
terenach Ziem Odzyskanych zaś 
ustawa z 1920 r. o stanie cywilnym. 
Rejestrację stanu cywilnego prowa-
dziły urzędy stanu cywilnego dla 
wszystkich osób bez względu na 
ich wyznanie lub bezwyznaniowość. 
Przepisy zastrzegały, że urzędni-
kiem stanu cywilnego nie może 
być osoba duchowna. Urzędnikami 
byli burmistrzowie lub wójtowie. 
Wyłączną moc prawną miało mał-
żeństwo zawarte przed urzędnikiem 
stanu cywilnego.

We wschodniej części woje-
wództwa białostockiego, obej-
mującej tereny położone poza 
granicami byłego Królestwa Pol-
skiego, rejestrację stanu cywilnego 
prowadzili duchowni wszystkich 
wyznań i miała ona charakter 
wyznaniowy. W województwach 
południowych oraz na Śląsku Cie-
szyńskim, czyli na obszarze byłego 
zaboru austriackiego, obowiązywał 
mieszany system rejestracji stanu 
cywilnego, wyznaniowy i świecki. 
Proboszczowie prowadzili księgi dla 
wyznań chrześcijańskich, urzędy 
metrykalne księgi dla niechrześci-
jańskich, a rabini sporządzali księgi 
dla wyznania mojżeszowego. Księgi 
stanu cywilnego sporządzane były 
w 5 językach: polskim, niemieckim, 
ukraińskim, ruskim i łacińskim. 
Na Spiszu i Orawie obowiązywały 
węgierskie przepisy o metrykach 
państwowych, a rejestracja stanu 
cywilnego miała charakter świecki.

- A jak to jest dzisiaj?
- Po II wojnie światowej, od 

1 stycznia 1946 w miejsce trzech 
różnych systemów rejestracji stanu 
wprowadzono jednolity dla całego 
kraju system rejestracji świeckiej, 
prowadzonej przez urzędy stanu 
cywilnego. Przez 70 lat ustawodaw-
stwo regulujące rejestrację stanu 
cywilnego ewoluowało, dostoso-
wując się do zmian związanych z 
podziałem administracyjnym kraju, 
zmian społecznych i ustrojowych. 
Dziś urzędy stanu cywilnego to 
nowoczesne, w pełni zinforma-
tyzowane jednostki, wykonujące 
zadania z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego w oparciu o przepisy 
polskie oraz regulacje prawne Unii 
Europejskiej. Urzędnicy wydają 
akty stanu cywilnego także w wer-
sjach wielojęzycznych, co znacznie 
ułatwia załatwianie spraw obywa-
teli polskich przebywających poza 
granicami RP. Księgi z aktami 
urodzeń, małżeństw i zgonów ode-
szły do lamusa. Obecnie wszystkie 
akty urodzenia, małżeństwa i zgonu 
sporządzane są w systemie telein-
formatycznym, w elektronicznym 
rejestrze stanu cywilnego, a nie 
papierowo. W wyniku migracji oby-
wateli polskich na przestrzeni kil-
kunastu lat ogromnie wzrosła ilość 
załatwianych w USC spraw zwią-
zanych z zawieraniem małżeństw 
oraz urodzeniem się dzieci poza 
granicami kraju. Zakres uprawnień 
kierowników USC został znacznie 
rozszerzony, np. poprzez nadanie 
uprawnień do przeprowadzania 

postępowań z zakresu uznawania 
za skuteczne na terenie Polski orze-
czeń zagranicznych sądów m.in. 
o rozwodach. Kierownicy USC w 
codziennej pracy stosują konwencje 
międzynarodowe oraz konwencję 
Międzynarodowej Komisji Stanu 
Cywilnego. W Unii Europejskiej 
k ierownicy USC bezpośrednio 
między sobą wymieniają informacje 
z zakresu rejestracji stanu cywil-
nego, dotyczące obywateli państw 
unijnych. 

- Na co warto dziś zwrócić uwa-
gę?

- Pamiętając odległe już czasy, 
gdy prawo wymagało, aby ślub 
cywilny był zawarty przed świec-
kim urzędnikiem, nasuwa się uwa-
ga, jak wręcz rewolucyjną zmianą 
było podpisanie konkordatu między 
Stolicą Apostolską a Polską w 1993 
roku. W wyniku tego od 25 kwiet-
nia 1998 r. można zawierać mał-
żeństwa tzw. konkordatowe, które 
są rejestrowane w urzędzie stanu 
cywilnego. Inną nowością jest to, 
że od 1 marca 2015 r. wprowadzono 
możliwość zawierania małżeństw 
poza urzędem stanu cywilnego. W 
Rzeszowie udzielono w ten sposób 
kilku ślubów, zwykle w pięknych 
wnętrzach hoteli, ogrodach, a nawet 
w stadninie koni. 

- Można przypomnieć poprzedni-
ków pana na tym urzędzie?

- Wielu urzędników stanu cywil-
nego pracowało w rzeszowskim 
urzędzie. W pamięci mieszkań-
ców Rzeszowa pozostała zapewne 
postać wieloletniego kierownika 

USC, Henryka Kostonia, człowieka 
prawego i bezgranicznie oddanego 
swojej pracy.  

- Pamiętam go. Dawał ślub moje-
mu synowi i wielu moim znajomym. 
Robił to z wielkim przejęciem i god-
nością. Nastrój był bardzo poważny 
i pozostawiał ślad w pamięci uczest-
ników. Poproszę teraz o kilka danych 
z ubiegłego roku.

- W 2015 r. w Rzeszowie uro-
dziło się około 8 300 dzieci, w 
tym z naszego miasta było około  
2 000. Zgonów było około 3 000, w 
tym mieszkańców Rzeszowa około 
1500. Zawarto 1200 ślubów. Do 
dobrej tradycji należą już spotkania 
prezydenta miasta z małżeństwami 
z okazji ich 50-lenia pożycia. Były 
wśród nich pary z dłuższym okre-
sem pożycia małżeńskiego, nawet 
75 lat.

- Dziękuję za rozmowę.
Józef Kanik

Rozmowa z jego kierownikiem, Jerzym Wiktorem

Jerzy Wiktor. 
Fot. A. Baranowski.
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Urodził się 6 lipca 1956 roku w Ząbkowicach 
Śląskich. Ze strony ojca jego korzenie są na 
Podkarpaciu. Rodzice wrócili na Podkarpacie z 
końcem lat pięćdziesiątych. Ojciec był absolwen-
tem krakowskiej Akademii Rolniczej. Pracował 
w różnych przedsiębiorstwach związanych z 
rolnictwem i bankowością. Jego ostatnim miej-
scem pracy był Bank Gospodarki Żywnościowej.

Mariusz Kapica edukację podstawową 
ukończył w Dębicy. W Rzeszowie ukończył 
II Liceum Ogólnokształcące i Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną, kierunek filologia polska. Na 
wybór studiów filologicznych wpłynęły dobre 
wzorce nauczycieli uczących wówczas w II LO. 
Wspomina, że miał wyjątkowego nauczyciela ję-
zyka polskiego, profesora Jacka Ślusarza, który 
znacząco wpłynął na wybór kierunku studiów 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracę zawodo-
wą rozpoczął w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Ropczycach, jako kierownik internatu. W 
tym czasie dodatkowo uczył języka polskiego 
w zaocznym technikum. 

W 1986 roku przeniósł się do pracy w Ze-
spole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. Od 
2002 roku pełni w tej szkole funkcję dyrekto-
ra. Jedno z pierwszych zadań , jakie postawił 
sobie, to uporządkowanie struktury zawodów 
w ramach szkoły z uwzględnieniem potrzeb 
regionalnego rynku pracy. Dyrektorowanie 
Mariusza Kapicy zbiegło się z powstawaniem 
Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. W ramach 
tego stowarzyszenia szkoła wraz z Centrum 
Kształcenia Praktycznego jest członkiem Cen-
trum Kształcenia Operatorów (CEKSO). Dzięki 
temu kształci specjalistów dla wiodącego na 
Podkarpaciu przemysłu lotniczego. Utworzono 
wtedy nowy kierunek kształcenia operatorów 
obrabiarek sterowanych numerycznie. Zespół 
Szkół Mechanicznych był wówczas pierwszą 
szkołą, która w tak szerokim zakresie zaistniała 
w Dolinie Lotniczej. Rozpoczęła się wówczas 
ścisła współpraca nauczycieli przedmiotów za-
wodowych z technologami ówczesnej WSK w 
zakresie opracowania odpowiednich programów 
kształcenia. Nauczyciele uczestniczyli także w 
szkoleniach organizowanych przez firmę. Roz-
poczęto starania o środki unijne. Dzięki temu 
powstały w szkole nowoczesne pracownie, m. in. 
programowania obrabiarek CNC z najnowocze-
śniejszym oprogramowaniem. Dzięki unijnym 
pieniądzom uczniowie mogą także pracować 
na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych 
numerycznie w Centrum Kształcenia Prak-
tycznego. W tym obszarze kształcenia szkoła 
była wówczas prekursorem w kraju. Wkrótce 
przyszedł czas na utworzenie nowego zawodu 
o nazwie – mechatronik. Wynikało to również 
z potrzeb Doliny Lotniczej. 

Dyrektor uczynił następny krok. Szkoła, 
jako jedyna w mieście, oferuje absolwentom 
gimnazjum kształcenie w zawodach, technik 

mechanik lotniczy oraz technik awionik. To 
ambitne kierunki – mówi dyrektor. Rzeszowski 
„Mechanik”, jak często nazywają tę szkołę, ma 
od 4 sierpnia 2015 roku uprawnienia licencjo-
nowanego ośrodka kształcenia technicznego 
personelu lotniczego. Szkoła, jako jedyna na 
Podkarpaciu ma certyfikat zatwierdzania or-
ganizacji szkolenia i egzaminowania w zakresie 
obsługi technicznej statków powietrznych, wy-
dany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Takich 
szkół jest w kraju tylko cztery. Obecni ucznio-
wie klasy pierwszej, jako pierwsi, będą mogli na 
zakończenie szkoły otrzymać licencję „B3”. Jest 
to dokument ważny w całej Unii Europejskiej. 
Dla nich wszystkie rynki pracy w lotnictwie 
stoją otworem. Warto dodać, że uczniowie tej 
szkoły od wielu lat odbywają praktyki zawo-
dowe zagraniczne, między innymi: w Berlinie, 
Lizbonie i Walencji.

Od tego roku szkoła otwiera nowy kierunek 
kształcenia, technik lotniskowych służb opera-
cyjnych. Absolwenci będą stanowić naziemny 
personel do obsługi statków powietrznych.

Dyrektor Mariusz Kapica jest dumny, że 
może taką szkołą kierować. Jest w niej znako-
mita kadra profesorska i obsługowa. Absolwenci 
szkoły nie mają problemów ze znalezieniem do-
brej pacy. Wielu z nich podejmuje dalszą naukę, 
przeważnie na Politechnice Rzeszowskiej.

Stanisław Rusznica
Fot. A. Baranowski

OKRUCHY WSPOMNIEŃ CZ. XV
DRABIKOWA

Lubiłem Marię Drabikową, lubiłem 
rozmawiać z nią. Pracowała w Muzeum 
Zamku w Łańcucie przy konserwacji 
ikon. Codziennie dojeżdżała z Rzeszo-
wa swoim maluchem. W przerwach 
koncertów, odbywających się w ramach 
Dni Muzyki Kameralnej, spacerowali-
śmy po korytarzach pałacu oglądając 
wystawy i gawędząc. W czasie jednej 
z takich rozmów bardzo podniecona i 
zadowolona z siebie oznajmiła mi, że 
dzisiaj jadąc do Łańcuta po raz pierwszy 
włączyła czwarty bieg. Zatrzymałem się 
ze zdumienia i po chwili wykrztusiłem 
z siebie pytanie – To jak pani jeździła 
dotychczas? – Na trójce – odpowiedzia-
ła. Wyobraziłem sobie, co przeżywał jej 
maluch, piłowany na trójce.

Jako artystka malowała ikony i 
miniatury. Zrobiła taką miniaturkę w 
formie ikonki mojemu synowi. Mam 
jeszcze dwie inne ikonki, typowe dla 
tego rodzaju malarstwa. Jej mąż Wla-
dysław, lekarz, to przeuroczy człowiek, 
bardzo przyjazny ludziom.

Z Dniami Muzyki Kameralnej w 
Łańcucie związane są jeszcze inne wspo-
mnienia. Na początku przygotowywano 
salę balową na widowiskową ściągając 
krzesła, skąd tylko można było. Było to 
bardzo uciążliwe. Dyrektor Józef Maroń 

narzekał z tego powodu. Słuchałem go 
razem z Aleksandrem Królem, głównym 
księgowym w naszym wydziale i na 
końcu zapytałem. Ile trzeba pieniędzy 
na zakup tych krzeseł? Około 100 tys. 
zł. Obaj z Olkiem przytaknęliśmy, że 
postaramy się je zdobyć. I rzeczywiście, 
udało się je załatwić. Zakupiono jedno-
lite krzesła i sala zaraz lepiej wyglądała.

W przeddzień jednych z pierwszych 
Dni Muzyki Kameralnej w Łańcucie 
zanotowano dwa przypadki zachorowań 
na zakaźną chorobę. Mogło to wynikać 
ze złej wody. Łańcut miał kłopoty z 
wodą pitną. Przygotowania do otwarcia 
dni były zapięte na przysłowiowy ostat-
ni guzik. Po raz pierwszy na otwarcie 
wybierał się prawie cały korpus dyplo-
matyczny. I wtedy spanikowały władze. 
Siedziałem w gabinecie Michała Ostrow-
skiego, przewodniczącego prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej i czekałem 
na decyzję ministra zdrowia – odwoła 
czy pozwoli? Niestety, odwołał. Na moją 
uwagę, że przecież zapadły wcześniej 
decyzje, że poniesiono koszty, że są już 
pierwsi wykonawcy, Michał Ostrowski 
ze stoickim spokojem odparł – Kolego 
Kanik, ustawy sejmowe zmieniają się, 
a nasze nie mogą? A co byłoby, gdyby 
tak ktoś z gości zachorował? Wybuchłby 

skandal i to na skalę międzynarodo-
wą. Nie ma dyskusji, odwołujemy. I 
faktycznie, ten jeden raz Dni Muzyki 
Kameralnej nie odbyły się, a korpus 
dyplomatyczny po raz drugi nie wybrał 
się już do Łańcuta.

Pierwsze dni otwierał ktoś z przed-
stawicieli władz wojewódzkich. Te miał 
otwierać Michał Ostrowski, przewodni-
czący PWRN. Był na to przygotowany i 
potwierdził swoją gotowość. Ja w tym 
dniu prowadziłem lekcje w Liceum dla 
Pracujących. Nagle dyrektor szkoły, 
Adolf Zieliński, wywołał mnie z lekcji i 
powiedział, że wzywają mnie, ponieważ 
muszę dokonać otwarcia dni. Przed 
szkołą czekał samochód służbowy. Poje-
chałem do domu przebrać się i do Łań-
cuta. Zdążyłem. Znałem projekt prze-
mówienia, resztę zaimprowizowałem. 
Pomogły mi w tym ćwierkające ptaki, 
jakich pełno było w dzikiej winorośli, 
wspinającej się po murach zamkowych. 
Okna w sali balowej były otwarte, było 
gorąco.

Udało się. Ponoć było dobrze. Tade-
usz Dudziński, stały bywalec na koncer-
tach, nawet pogratulował mi. Potem już 
otwarć dokonywał Władysław Czajew-
ski, mistrz od tego rodzaju przemówień.

Józef Kanik

MARIUSZ KAPICA
HUMANISTA, KTÓRY ZOSTAŁ ZAWODOWCEM

W Rzeszowie funkcjonuje 29 rad 
osiedlowych. W tym roku rada miasta 
zdecydowała dokonać zmian w w zakre-
sie dotyczącym zasad i trybu wyborów 
organów osiedli. Polegają one na wpro-
wadzeniu rozwiązań trochę podobnych 

do tych, jakie obowiązują podczas wybo-
rów samorządowych. Dotyczy to głównie 
wcześniejszego zgłaszania kandydatów 
do rad osiedli, głosowania poprzez 
wrzucanie kart do głosowania do urn, 
przeprowadzenia wyborów w lokalach 
obsługiwanych przez osiedlowe komisje 
wyborcze oraz ustalenie minimalnego 
progu frekwencji dla ważności wybo-
rów (co najmniej 45 osób). Rada miasta 
liczy, że tego rodzaju system wyborczy 
umożliwi większej ilości mieszkańców 
oddanie głosu, gdyż wymagał będzie tyl-
ko kilkunastu minut, a nie kilku godzin 
obecności na zebraniu. 

Wybory do rad osiedli mają być 
powszechne, równe, bezpośrednie i 
odbywać się w głosowaniu tajnym. Pra-
wo wybierania do danej rady ma każdy 
mieszkaniec osiedla, który najpóźniej w 
dniu wyborów skończy 18 lat. Wybranym 
w skład rady może być każdy, komu 
przysługuje prawo wybierania do danej 
rady. Wybory zostaną przeprowadzone 
przez Miejską Komisję Wyborczą oraz 
osiedlowe komisje wyborcze.

Komisję miejską i jej przewodniczą-
cego powoła prezydent miasta. Do jej 
zadań należeć będzie między innymi: 
zapewnienie, we współdziałaniu z pre-
zydentem miasta, w organizacji wybo-
rów, powołanie komisji osiedlowych, 
przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń 
kandydatów na członków rad, druk 
obwieszczeń o kandydatach i kart do 
głosowania.

Komisje Osiedlowe wyłonione mają 
być spośród kandydatów zgłoszonych 
przez rady osiedlowe, kluby radnych 
rady miasta. Swojego przedstawicie-
la będzie miał w komisji prezydent 
miasta. W skład komisji wyborczych 
mogą wchodzić tylko wyborcy stale 
zamieszkali na terenie miasta. Do zadań 
komisji osiedlowej należeć będzie prze-
prowadzenie głosowania w osiedlowym 
punkcie wyborczym, ustalenie wyników 
głosowania w osiedlu i podanie ich do 
wiadomości publicznej.

W sposobie głosowania jest wpro-
wadzone pewne novum. Trzeba będzie 
pamiętać, że przy głosowaniu wyborca 
głosuje na określonych kandydatów, sta-
wiając znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwisk kandydatów w liczbie nie 
przewyższającej ustalonego składu rady. 
Wyborca może głosować na mniejszą 
liczbę kandydatów. Za nieważny uznaje 
się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „x” obok nazwisk 
liczby kandydatów większej niż ustalona 
liczba mandatów w radzie lub nie posta-
wiono znaku „x” obok nazwiska żadnego 
kandydata.

Moim zdaniem wprowadzone nowe 
zasady i tryb wyborów rad osiedlowych 
na wzór rozwiązań trochę podobnych do 
tych, jakie obowiązują podczas wyborów 
samorządowych, ma swoje plusy i minu-
sy. Mają one jednak w całości charakter 
bardzo złożony, bowiem wprowadzają 
dużo elementów biurokratycznych. Jak 
to zostanie przyjęte przez lokalne spo-
łeczności, zobaczymy.

BĘDĄ WYBORY 
DO RAD OSIEDLI

MOIM ZDANIEM

Stanisław Rusznica

Miłym akcentem wieczoru z ope-
retką „Księżniczka czardasza” Teatru 
Muzycznego z Lublina było spotkanie 
Krystyn Podkarpackich z artystką, 
Krystyną Szydłowską, która brawu-
rowo zagrała rolę księżny Anhildy. 
Jest ona uwielbiana przez publiczność 
i ceniona przez krytykę za znakomite 
aktorstwo oraz ogromny temperament 

sceniczny i autentyczną vis comica. W 
dowód uznania została odznaczona 
medalem Stowarzyszenia Krystyn Pod-
karpackich. Lubelscy artyści wyjechali 
z Rzeszowa pod wrażeniem wieloty-
sięcznej, spontanicznej publiczności i 
wystawienia spektaklu w plenerze. 

Krystyna Leśniak-Moczuk

GOŚCIE Z LUBLINA

Mariusz Kapica

Józef Kanik otwiera łańcucki festiwal.



ECHO RZE SZO WA Nr 05 (245) rok XXI maj 2016 r. 5

P R Z Y J AC I E L E  M I A S TA

Walne zebranie członków To-
warzystwa Przyjaciół Rzeszowa w 
ratuszowej sali 10 kwietnia 2016 r. 
gościło prezydenta miasta Tade-
usza Ferenca i jego zastępcę Mar-
ka Ustrobińskiego, co miało walor 
nie tylko reprezentacyjny, ale i po-
znawczy. Uczestnicy walnego mogli 
bowiem gruntownie poznać bliższe 
i dalsze plany dotyczące rozwoju 
Rzeszowa we wszelkich dziedzi-
nach. 

Bez zastrzeżeń zaakceptowa-
no zarówno sprawozdanie zarzą-
du TPRz za 2015 rok, dotyczące 
działalności merytorycznej, które 
przedstawił sekretarz Zygmunt Ry-
barski i finansowej złożone przez 
skarbnika Krzysztofa Kadłuczkę, 
jak i ocenę wszystkiego przez ko-
misję rewizyjną, wyrażoną przez 
przewodniczącego tego organu 
kontrolnego Bolesława Pezdana. 
Obradami walnego zebrania kiero-
wał Aleksander Nowosad. Już na 
wstępie, na wniosek prezesa Towa-
rzystwa Zdzisława Daraża minutą 
ciszy zebrani uczcili pamięć Pola-
ków pomordowanych w Katyniu 

przez NKWD w 1940 r. oraz ofiar 
katastrofy lotniczej w Smoleńsku 
sprzed sześciu laty.

W dyskusji podkreślano, że roz-
wój miasta zmierza we właściwym 
kierunku. Prof. Zygmunt Wnuk 
zachęcał do zagospodarowania 
przestrzeni wokół zamku i większą 
dbałość o czyste powietrze, red. Ro-
man Małek przypomniał o potrze-
bie właściwej oprawy z racji ukaza-
nia się w tym roku w październiku 
250. numeru „Echa Rzeszowa”. Ka-
zimiera Marciniak wnioskowała o 
nadanie miana Wołyńskiej jednej z 
ulic Rzeszowa, wsparta w tym po-
stulacie przez Kazimierza Sikorę, 
a Ryszard Zatorski zaapelował do 
członków TPRz o wsparcie finan-
sowe realizacji filmu „Wołyń”, w 
reżyserii Wojciecha Smarzowskie-
go, przywołując m.in. udział rze-
szowianina, płk. Jana Stefana Ko-
towicza „Twardego” (1890–1963), 
ostatniego dowódcy 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej w 
walkach przeciwko bandom nacjo-
nalistycznym na Wołyniu.

Komisja wniosków pod prze-

wodnictwem dr Alicji Trzyny za-
rekomendowała zarządowi TPRz 
opracowanie programu uroczysto-
ści związanej z ukazaniem się 250 
numeru „Echa Rzeszowa”, wystą-
pienie do rady miasta o nadanie 
jednej z ulic Rzeszowa nazwy Wo-
łyńska oraz wystąpienie do władz 
Rzeszowa z wnioskiem o zastąpie-
nie tam, gdzie to jest możliwe ekra-
nów dźwiękochłonnych drzewami, 
które pochłaniałyby hałas. Walne 
zebranie zaakceptowało te propo-
zycje.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszo-
wa od dwóch lat honoruje zasłużo-
ne dla miasta osoby odznaczeniem 
pn. Przyjaciel Rzeszowa. 10 kwiet-
nia br. wręczono je czterem kolej-
nym osobom. Ich sylwetki i zasługi 
przedstawił przewodniczący kapi-
tuły Krzysztof Kadłuczko, a odzna-
ki z rąk przewodniczącego TPRz 
Zdzisława Daraża oraz prezydenta 
Rzeszowa Tadusza Ferenca odebra-
li: Genowefa Kruczek-Kowalska 
(ur. w 1920 r.), ekonomistka, która 
m.in. współtworzyła i przez 24 lata 
przewodniczyła Uniwersytetowi 

Trzeciego Wieku; Irena Gałuszka, 
art. fotografik, która stworzyła Ga-
lerię Fotografii Miasta Rzeszowa i 
jest jej dyrektorem; Marek Ustro-
biński, od 2005 roku wiceprezydent 
miasta, którego na tym spotkaniu 
prezydent Ferenc wskazał jako naj-
lepszego kandydata, aby zostać jego 
następcą w ratuszu; Zbigniew Ser-
wiński, absolwent AGH związany 
z WSK od 1957 r., inicjator wielu 
ważnych inwestycji, w tym elektro-
ciepłowni, którą wybudowano przy 
fabryce i do dziś służy miastu.

Przypomnijmy, że odznaką 
Przyjaciel Rzeszowa z numerem 
pierwszym uhonorowany został 
prezydent Tadeusz Ferenc, niekwe-
stionowanie pracowity i skuteczny 
w tym, co robi dla miasta. Otrzy-
mali je też wtedy założyciele TPRz: 
Tadeusz Aksamit, Edward Boży-
mowski, Zdzisław Daraż, Lecho-
sław Darłak, Stanisław Kłos, Józef 
Kwiatek, Stanisław Lipiński, Jerzy 
Majewski. A w kolejnych edycjach 
w kolejności: Stanisław Szpunar, 
Adam Węgrzyn, Adolf Gubernat, 

Mieczysław Koryl, Zdzisław Nie-
dzielski, Adam Tunia, Anna Sta-
ruch, Zbigniew Domino, Janina 
Filipek, Ryszard Zatorski, Jerzy 
Maślanka, Jerzy Dynia, Bogusław 
Kotula, Roman Małek – znani po-
wszechnie, zasłużeni i szanowani 
obywatele Rzeszowa.

Ryszard Zatorski
Fot. A. Baranowski

Stanisław Pokrywka „za uratowa-
ne życie” dał pod pomnik kawałek 
pola przy głównej drodze, która od 
skrzyżowania przy szkole wiedzie 
do Huciska. W Hucisku też Niemcy 
pacyfikowali wieś i mordowali ludzi. 
Tędy w Przewrotnem ludzie chodzą 
do kościoła i na cmentarz. Wpierw 
chciano ten pomnik stawiać przy 
skrzyżowaniu, ale Pruchnik, wła-
ściciel placu nie chciał się zgodzić. 
Teraz właścicielem jest Franciszek 
Dworak, ten sam, który kupił pole 
od wnuczki Pokrywki mieszkającej 
w Przemyślu i uparł się pomnik 
Pamięci usunąć. A przecież za 
to kawalątko ziemi pod pomnik, 
przypomina Stefan Chuchra, Stach 
Pokrywka ze sto metrów dalej od 
gromadzkiej rady dostał nawet 
inny kawałek. Ale w papierach albo 
zaniedbano to wtedy zapisać w spo-
sób właściwy, albo ten ślad „zaginął” 
w inny sposób… Gromadzkiej rady 
dawno już nie ma, a wieś Przewrot-
ne należy teraz do gminy Głogów 
Małopolski. 

Stach Pokrywka wołał się Augu-
styn – jak jego ojciec. Augustyn na 
niego mówili we wsi. To gdy konfi-
denci sporządzali dla Niemców listę 
osób do zgładzenia, widniał na niej 
Augustyn Pokrywka. Ten pomarł 
naturalnie już dawno, stwierdził 
zatem wójt, gdy wyczytano pod 
remizą na „sądzie ostatecznym” to 
imię i nazwisko, nie napomykając, 
że tenże Augustyn z listy to tak 
naprawdę Stanisław. 

Pomnik Pamięci, jak nazywa-
ją ten symbol we wsi, budował 
właśnie Stefan Chuchra, mistrz w 
fachu murarskim, który dziesiąt-
ki domów postawił też we wsi i 
okolicy. Miał 12 lat, gdy Niemcy 
w trzykrotnych pacyfikacjach od 
1942 roku wymordowali 111 osób. 
Pomnik od pół wieku przypomina 
o tej zbrodni. – I taką pamięć chcą 
rozwalić? – mówi z goryczą Józef 
Kus, którego ojciec Józef wraz z 
innymi został zamordowany przez 
hitlerowców 9 maja 1943 roku. On 
urodził się niedługo po tym wyda-
rzeniu. – Mordowano tych ludzi w 
bestialski sposób, co przez dziurę w 
szopie widział Antoni Drąg – przy-
pomina Stefan Chuchra, gdy stoimy 
na zbiorowej mogile, czyli w kaplicy, 
która została dokładnie w tym miej-
scu wybudowana. Pod nią spoczęli 
na zawsze ci męczennicy. Tam był 
mały staw. Niemcy wpierw kazali 
się skazańcom rozebrać i wejść do 
tego bajora. Strzelali do nich, a na 
dobicie wrzucili dwa granaty. Nie-
szczęsne ofiary przysypano potem 
na zawsze piachem w tej mogile. Ta 
kaplica jest takim swoistym pomni-
kiem pamięci, bo w niej na tablicach 
wypisane są nazwiska wszystkich 
pomordowanych przez Niemców 
mieszkańców Przewrotnego – tych 
kilkunastu leży w mogile obryso-
wanej murami kaplicy, na prywatnej 
posesji obok zabudowań, inni na 
cmentarzu wiejskim, a pomnik przy 
głównym wiejskim trakcie utrwala 
zbiorową pamięć o tych ofiarach. – 
Niszcząc pomnik, Niemcy mogą się 

poczuć oczyszczeni z tych zbrodni, 
bo pamięć o niej zostanie podarta 
– kwituje Chuchra, który nie tylko 
był budowniczym pomnika, ale ma 
w pamięci dokładnie wyrytą treść 
tablicy umieszczonej tam pół wieku 
temu. 

Pod stylizowanymi orłem, krzy-
żem i Krzyżem Partyzanckim z 
wyrytym na jego ramionach napisem 
„Za Polskę, wolność i lud” w brązie 
utrwalono na tablicy poniżej nastę-
pujące przeświadczenie: „Pamięć o 
111 partyzantach i obywatelach wsi 
Przewrotne wymordowanych przez 
faszystów hitlerowskich w trzykrot-
nej pacyfikacji w latach 1942–1944 w 
społeczeństwie żyć będzie wiecznie 
– 1966 r.” Chyba że Franciszek Dwo-
rak, za przyzwoleniem burmistrza 
Głogowa Młp., rozwali i zamieni tę 
Pamięć w kupę gruzu podobną tej, 
którą już „ozdobił” otoczenie tuż za 
pomnikiem. Bo takie bezkarne (?) 
„wyjście” też podpowiada mu jego 
prawnik. Czyżby ten sam, który 
w marcu na wiejskim zebraniu w 
sprawie pomnika pojawił się tu 
przy boku burmistrza Głogowa? – 
zastanawiają się mieszkańcy. Tenże 
może, który dwa protokoły zebrania 
pisał, bo w pierwszej wersji chciał 
umieścić, iż na około 70 obecnych 
tylko 7 opowiedziało się za pozosta-
wieniem pomnika, choć było zupeł-
nie odwrotnie. W podjętej uchwale 
rada sołecka wyraziła zdecydowany 
sprzeciw, by rozbierać lub przenosić 
pomnik. Podobną opinię wyraził 
dyrektor szkoły, którą odczytano na 
zebraniu. Jak opinie mieszkańców 
Przewrotnego potraktuje wojewoda 
podkarpacki, jak się do niej odnie-
sie Rada Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa? Czy pamięć walki i 
męczeństwa tych konkretnych 111 
ofiar nie zostanie skalana?

Franciszek Dworak wyjaśnia, 
że proces pozbycia się pomnika 
rozpoczęła już wnuczka darczyńcy 
tego placu, on tylko to kontynuuje. 
– Zwróciłem się – mówi – do burmi-
strza i sołtysa, by sprawę załatwić po 

ludzku i przenieść 
pomni k w inne, 
godne miejsce we 
wsi. Tam, gdzie sta-
ła remiza, w której 
Niemcy gromadzili 
mieszkańców wsi 
przed rozstrzela-
niem. Jestem gotów 
dołożyć się finan-
sowo,  bo w iem, 
że to będzie sporo 
kosztować. Wojny 
nie będę robił, ale 
swoją działkę, moją 
własność chciałbym 
jednak wyczyścić. 
Zresztą, co widać, 
t y m pom n i k iem 
nikt się nie intere-
suje od dawna. 

Na co można usłyszeć, że nie 
od dawna, tylko od kiedy Dworak 
stał się właścicielem działki. A 
godne miejsce pod pomnik wybra-
no już pół wieku temu i niech 
tak zostanie. – Pomnika rozebrać 
się nie da, można go tylko znisz-
czyć – zapewnia jego budowniczy. 
Pojawiają się również pytania, czy 
samorząd gminy należycie traktuje 
ten pomnik Pamięci? Zdjęcie na 
portalu gminnym do informacji o 
wspomnianym zebraniu wiejskim 
jest ilustracją jakby z przewodnika 
sprzed laty. W rzeczywistości wszak 
i parkanik przy nim jest rozwalony 
i szpeci gruzowisko przylegające do 
pomnika i zaniedbane otoczenie. 
Kto wydarł z trzech, dwa gromne 
znicze z brązu? – pytają mieszkańcy. 
Czyżby od tego zaczęła się rozbiórka 
pomnika? 

Czy to jest prywatna walka wła-
ściciela posesji o zlikwidowanie 
pomnika w tym miejscu, czy może 
wygodna okazja dla władz gminy na 
zatarcie jednocześnie śladu pamięci 
o tutejszych partyzantach Gwardii 
Ludowej? A przy okazji i tych z 
innych formacji? Stryj Józefa Kusa 
był w AK, to dlatego jego ojciec Józef 
„za nazwisko” trafił na listę i zginął. 

A może dlatego, że dziadek Antoni 
Kus parcelował majątek dziedzica, a 
dziedzic za okupacji też ponoć miał 
udział we wskazywaniu osób na „sąd 
ostateczny” w remizie, które Niemcy 
potem wymordowali. Co się stało z 
16-letnim Edkiem Sikorskim, które-
go Niemcy zabrali, bo nie zastali w 
domu brata akowca? Nie ma śladu 
po tym chłopcu ani jego grobu. 
Ten pomnik Pamięci przypomina 
o tragedii zbiorowej rozpisanej na 
indywidualne tragedie. Każda z 
tych śmierci wstrząsa, ale gdy się 
czyta pierwsze nazwiska na jednej 
z tablic w tej kaplicy na mogile, że 
Józef Klecha miał trzy miesiące, 
jego siostra Emilia 3 lata, ich matka 
Zofia 26 lat, a ojciec Adam 28 lat… 
Stefan Chuchra przywołuje znowu 
tamto zdarzenie z okupacji, znane 
mieszkańcom Przewrotnego. Oficer 
niemiecki pojawił się u Klechów. 
Wyjął słodycze i przywołuje dziew-
czynkę. Idź, mówi matka, pan ci 
da cukierka. Dziecko podchodzi, a 
Niemiec strzela mu w buzię. Matka 
z synkiem biegnie do niej i pada 
zastrzelona, potem ojciec. Można 
tą pamięcią dziś kupczyć, można ją 
poniewierać?

Ryszard Zatorski

ROZWALIĆ PAMIĘĆ

Sporny pomnik z tablicą

Kapliczka na mogile pomordowanych

Od lewej: Zdzisław Daraż, Tadeusz Ferenc, Genowefa Kruczek-Kowalska, Irena Gałuszka, Marek Ustro-
biński, Zbigniew Serwiński i Krzysztof Kadłuczko.

Widok ogólny zebrania

Tadeusz Ferenc
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RZESZOWSKI KALEJDOSKOP KULTURALNYKiedyś, w przeszło-
ści, bywało tak, że kiedy 
ucznia szkoły muzycznej, 
oprócz utworów obo-
wiązkowych, wywodzą-
cych się z muzyki poważ-
nej, ciągnęło do muzyki 
rozrywkowej i pozwalał 
sobie na takie ekscesy - 
„herezje”, mógł spodzie-
wać się, że zostanie ze 
swojej szkoły wyrzucony. 
Miał grać: Bacha, Beetho-
vena, obowiązkowo Cho-
pina, jeśli był w klasie 

fortepianu, no, może jeszcze Debussy’ego i Szymanow-
skiego. Słynny duet fortepianowy Kisielewski-Tomaszew-
ski tolerowany był przed laty m.in. dlatego, że w swoim 
repertuarze miał opracowane w manierze rozrywkowej 
tzw. utwory poważne. 

Nikt się wówczas nie martwił, co absolwent średniej 
szkoły muzycznej, jeśli nie dostanie się na wyższe studia, 
będzie robił dalej w swoim życiu, jaki wpływ na jego przy-
szłość będą miały umiejętności zdobyte na poziomie śred-
niej szkoły muzycznej. Preferowane były klasy: fortepianu, 
skrzypiec, śpiewu solowego i instrumentów wchodzących 
w skład orkiestr symfonicznych. Pochodzący z podrze-
szowskiej Słociny docent Ludwik Lutak z krakowskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, pierwszy zezwolił 
na wprowadzenie jazzu przez studenta do drugiej części 
recitalu dyplomowego. A zrobił to dla studiującego w tej 
uczelni, dziś światowej sławy jazzowego trębacza, rzeszo-
wiaka Tomasza Stańki. Recital dyplomowy z saksofonem 
sopranowym w roli głównej w tej uczelni odbył się dopiero 
pod koniec lat 90. 

Czasy się zmieniały, ludzie się zmieniali, muzyka roz-
rywkowa przestała być w muzycznym szkolnictwie tema-
tem tabu. Próby tworzenia zespołów rozrywkowych podję-
te zostały w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie 
w połowie lat 80. Ówczesny uczeń tej placówki, Zygmunt 
Kukla, prowadził big band jazzowy. Niżej podpisany podjął 
heroiczną próbę zorganizowania ludowej kapeli, złożonej 
wyłącznie z uczennic grających na instrumentach struno-
wych. Przez jeden rok szkolny w programie nauczania był 
przedmiot przybliżający uczniom wiedzę o folklorze. Dziś 
już nikogo nie dziwi, jeżeli podczas koncertów dla miesz-
kańców miasta, z udziałem rzeszowskich szkół, prezento-
wana jest muzyka rozrywkowa, piosenki tzw. środka, jazz, 
opracowany artystycznie folklor i współczesne, niezwykle 
atrakcyjne formy tańca.

Na początku ubiegłego miesiąca zorganizowany został 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. 
Paderewskiego w Stalowej Woli ogólnopolski konkures 
folklorystyczny pod nazwą Oskar Kolberg – Życie i Dzia-
łalność, Inspiracje Folklorystyczne w Muzyce Artystycznej. 
O tym, że każdy z nas powinien pamiętać o działalności 
tego niezwykłego człowieka, jakim był Oskar Kolberg, 
który w XIX wieku przemierzył wzdłuż i wszerz tereny 
będącej pod zaborami Polski, dokumentując i nanosząc 
na papier relikty ludowej kultury polskiej wsi, powin-
niśmy wszyscy wiedzieć. A było to w czasach, kiedy nie 
było autostrad, kolei żelaznych, kiedy podróżowało się po 
bezdrożach ciągniętymi przez konie furmankami i im 
podobnymi pojazdami. 

Oceniany przez jury pod przewodnictwem dr. Tomasza 
Nowaka, etnomuzykologa z Uniwersytetu Warszawskiego, 
konkurs w Stalowej Woli, nie był łatwy. Dwuosobowe 
zespoły uczniów z Krakowa, Rzeszowa i Stalowej Woli 
w pierwszej części, po wysłuchaniu zaledwie krótkich 
fragmentów 15 utworów inspirowanych folklorem muzyką 
autorstwa Chopina, Stefaniego, Noskowskiego, Szyma-
nowskiego, Różyckiego, Lutosławskiego, Kilara, miały za 
zadanie odgadnąć tytuły dzieł oraz nazwiska twórców. W 
drugiej części należało odpowiedzieć na zakodowanych 30 
testowych pytań. W części teoretycznej wiedzą zaimpono-
wali uczniowie z Krakowa.

W tegorocznej edycji konkursu znalazła się również 
część praktyczna. Wystąpiły trzy, szkoda że tylko trzy, 
zespoły muzyczne, grające melodie ludowe w formie 
opracowanej. Jeden z ZSM nr 1 w Rzeszowie i dwa róż-
ne z PSM I i II stopnia w Stalowej Woli. W tej kategorii 
najwyżej oceniona została, przygotowana przez pedagoga 
szkoły, Barbarę Tejchman, kapela z Rzeszowa w składzie: 
skrzypaczki – Maria Szczepańska, Jagoda Tkaczow, Kata-
rzyna Nieroda, cymbalista – Szymon Tadla i kontrabasista 
– Karol Wiśniewski. 

Organizator konkursu, jakim była Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia w Stalowej Woli, zadbał również 
o stosowną oprawę. Osoby z grona realizującego konkurs 
ubrane były w stylizowane stroje ludowe, były też stoiska 
z wiejskim pieczywem, były warsztaty dla uczestników 
imprezy, wystąpił zespół Malwa z Turbii i kapela góralska 
Tekla Klebetnica z Ustronia. Miejmy nadzieję, że w przy-
szłym roku udział w tej imprezie uczniów ze średnich szkół 
muzycznych będzie liczniejszy. Pierwsze koty za płoty już 
poszły. Jest się na czym wzorować.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
KSIĄŻKI DLA DZIECI

W salonie Empik, w Galerii Rzeszów, odbyły się warsztaty 
dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki. Warsz-
taty odbywały się w dwa weekendy z rzędu. Obchody rozpo-
czeły się kreatywnymi warsztatami, podczas których każde 
dziecko mogło stworzyć książkę od podstaw, wykorzystując 
do tego kartonowe pudełko, zawierające tajemnicze słowa – 
klucze. Tego samego dnia, aż cztery godziny potrwały różno-
rodne bajkowe zabawy, w tym kalambury i zgadywanki.

Zwierzęta są bohaterami wielu znakomitych baśni – Mysz-
ka Miki, Król Lew czy Kaczor Donald to tylko niektóre z nich. 
Podczas drugiego weekendu obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Książki dzieci mogły wcielić się w role ulubionych 
– zwierzęcych bohaterów. Warsztaty plastyczne przybliżyły 
uczestnikom proces projektowania książki, a konkretnie jej 
elementów składowych, takich jak: okładka, ilustracja, tekst. 
Podczas warsztatów dzieci zaprojektowały okładkę, a także 
ilustracje do swojej ulubionej książki.

STYCZEŃ W KWIETNIU 
TO ZBIEG OKOLICZNOŚCI

Koncert pro-
mujący najnow-
szą, autorską płytę 
Marcina Stycznia 
– pieśniarza, 
kompozytora i 
autora tekstów, 
odbył się w Wo-
jewódzkim Domu 
Kultury. Było ka-
meralnie jak na 
dom kultury i 
pieśniarza, które-
mu bliżej do bar-
da o rodowodzie 
p oszu k iwany m 
wśród podobnych 
do Edwarda Sta-
chury. „Zbieg” to 
ósma płyta w jego 
dorobku, druga 
w pełni autorska. 
Wcześniej arty-
sta dał się poznać 
jako znakomi-

ty interpretator poezji Karola Wojtyły oraz Ernesta Brylla, z 
którym współpracuje od wielu lat. „Zbieg” to zaproszenie do 
podróży, którą każdy z nas musi przebyć, podróży z głowy do 
serca.

MACIEK WIECZERZAK 
OSTATNI PUNKT NA LIŚCIE

Wystawa Maćka Wieczerzaka, artysty z Mielca, który 
zmarł 5 grudnia 2015 r. w wieku 29 lat, w Dagart Galerii była 
ostatnią na liście. Dagmara Hazuka zrealizowała ostatnią 
wolę tego młodego artysty, który wystawiał się m.in. we: Fran-
cji, Holandii, Londynie. Pozornie infantylne malarstwo na 
usługach mistrza dwuznaczności – to pioronująca mieszanka, 
wobec której nie można przejść obojętnie. Ta dwuznaczność, 
na granicy złudzenia optycznego, była celem samym w sobie, 
dlatego Maciek Wieczerzak unikał opowiadania o swojej sztu-
ce, filozofowania na jej temat, nigdy nie podawał widzowi na 
tacy gotowej interpretacji. Jego bawiło stawianie pytań, a nie 
udzielanie jednoznacznych odpowiedzi, zabawę w odkrywa-
nie znaczeń pozostawiał widzowi. Cieszyło go zwłaszcza, gdy 
to, czego się doszukali, zaskakiwało nawet jego samego – pisze 
Magdalena Mach.

Na wystawie „Nihil magnum sine ardore” – „Nic wielkiego 
bez pasji” Maćka Wieczerzaka zostały zaprezentowane prace 
reprezentatywne dla kolejnych cykli artysty. Wszystkie po-
chodzą od żony malarza i od prywatnego kolekcjonera.

WYGRANY „PROCES” Z RZESZOWA
Mistrzostwa Polski 2016 w IDO Jazz Dance, Show Dan-

ce, mini Production, Production, Belly Dance/Oriental od-
były się w Wałbrzychu. Zwycięski układ nosił tytuł „Proces”. 
Dziewczyny z zespołu, który liczy 23 osoby, musiały maksy-
malnie w czterech minutach zaprezentować rozprawę sądową. 
Występ oceniało siedmiu sędziów, którzy zwracali uwagę na 
takie elementy, jak: technika tańca, choreografia, image oraz 
show. Okazało się, że w swojej kategorii tanecznej i wiekowej, 
T-8 był najlepszy.

Dzięki wygranej T-8 pojedzie w listopadzie (21-26) do Rie-
se w Niemczech, aby reprezentować Polskę na Mistrzostwach 
Świata Show Dance. Członkowie zespołu mierzą bardzo wy-
soko. Ich celem jest zdobycie pierwszego miejsca.

W Mistrzostwach Polski w Wałbrzychu brali również 
udział inni członkowie zespołu. Formacja 31+ w kategorii 
„Show dance” i zdobyłi tytuł Wicemistrza Polski Show Dan-
ce 2016, juniorki wywalczyły 4. miejsce w kategorii „Show 
dance” 12-15 lat, najmłodsi członkowie zespołu wywalczyli 5. 
miejsce w kategorii „Mini Formacje” do 11 lat.

BLISKIE SPOTKANIE 
Z ARCHITEKTURĄ

„Bliskie spotkania z Architekturą” organizuje rzeszowski 
oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Robert Ko-
nieczny przyjedzie na wykład na temat budownictwa i in-
westycji, które prowadzi jego biuro. Archtekt pochodzący ze 
Śląska prowadzi biuro KWK Promes. Jego pracownia została 
wymieniona, jako jedyna w Polsce współczesna pracownia, 
która wniosła wkład w rozwój architektury europejskiej.

W 2007 r. magazyn „Wallpaper” zaliczył pracownię Rober-
ta Koniecznego do 101 najbardziej ekscytujących biur archi-
tektonicznych na świecie. A sam Konieczny jest uznawany za 
skandalistę w branży architektonicznej, pewnie dlatego, że nie 
obawia się postawić na unikatowość i kreatywność, a przede 
wszystkim projekty budowli tworzy na miarę ich mieszkań-
ców.

„Wallpaper” okrzyknął Koniecznego „nadzieją światowej 
architektury”. „Rzeczy typowe są złe. To tak, jakbyśmy zrobili 
jeden rozmiar buta: komuś może byłoby w nim dobrze, ale 
większości – niekoniecznie. Tak samo jest z typową architek-
turą” – mówił w jednym z wywiadów Robert Konieczny.

W 2007 r. pracownia KWK Promes znalazła się na liście 44 
najlepszych młodych architektów świata wydawnictwa „Sca-
lae”. W 2008 roku Konieczny został także laureatem „Europe 
40 under 40”, przyznawaną przez The European Centre for 
Architecture Art Design and Urban Studies and The Chicago 
Athenaeum.

„GWAŁT. GŁOSY”

Ogólnopolskie badania wśród 450 kobiet przeprowadziła 
w ubiegłym roku Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji 
STER oraz Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Victoria w Rze-
szowie. Z badań wynika, że co czwarta kobieta ma za sobą 
doświadczenie próby gwałtu, a co piąta została zgwałcona, 
większość z nich została zgwałcona przez bliską sobie osobę, 
95 proc. kobiet nikomu nie mówi o swoich doświadczeniach, 
ani nie zgłasza sprawy na policję, czy do prokuratury.

Scenariusz do spektaklu „Gwałt. Głosy” w reżyserii 
Agnieszki Błońskiej napisała Sylwia Chutnik, ale to właśnie 
wyniki wspomnianych badań były inspiracją do powstania 
sztuki. W „Gwałt. Głosy” występują trzy profesjonalne aktorki 
i kobiety, które były ofiarami przemocy lub pracowały z ko-
bietami, które przemocy seksualnej doświadczyły. Premiera 
„Gwałt. Głosy” odbyła się 7 grudnia ub. r. w warszawskim 
Teatrze Powszechnym. Rzeszowianie mieli okazję obejrzeć to 
przedstawienie w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury.

Twórcy spektaklu sprzeciwiają się stereotypowemu zało-
żeniu, że kobieta jest winna przemocy seksualnej, gdyż pro-
wokuje sprawcę strojem, mimiką, gestem. Krytykują niewy-
dolność sądów, które często zbyt łagodnie traktują sprawców, 
a w oskarżeniach ofiar doszukują się chęci zemsty. Mówią o 
gwałcie, molestowaniu seksualnym w małżeństwie, rodzinie, 
najbliższym otoczeniu, który jest w naszym społeczeństwie 
tematem tabu.

Poruszany jest temat braku siły na przeciwstawienie się 
agresorowi, przerażającym lęku, obawie przed społecznym 
napiętnowaniem i odrzuceniem. „Gwałt. Głosy” wywołuje 
ogromne emocje, wbija w fotel, sprawia, że mamy ciarki na 
plecach i łzy w oczach, ale bije z niego ogromna siła, siła ko-
biet, które nie boją się mówić o przemocy. Spektakl „Gwałt. 
Głosy” jest krzykiem ofiar pozbawionych głosu, którym zaka-
zano mówić o przemocy, a nakazano wstydzić się i przepra-
szać. Jest głosem ofiar, które pozostawiono samym sobie, bez 
wsparcia i pomocy psychologicznej.

Sabina Lewicka

Z MOJEJ LOŻY

Jerzy Dynia

SZKOŁY 
MUZYCZNE 

WCZORAJ I DZIŚ
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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” 

W majowym repertuarze Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Klaps” 
znalazły się cztery interesujące pro-
pozycje, które warto oglądnąć. Na 
każdy poniedziałek zaplanowany jest 
jeden film, który wyświetlany jest w 
sali kinowej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie o godz. 19.00. 
Pierwszy film zatytułowany „Gło-
śniej od bomb”, w reżyserii Joachi-
ma Triera jest produkcji duńskiej, 
francuskiej i norweskiej. Rodzina 
zmarłej fotografki wojennej zmaga 
się z trudnymi wspomnieniami i 
kontrastującymi wyobrażeniami jej 
osoby. 

Drugi film „Śnieżka”, w reżyserii 

Pablo Bergera jest produkcji belgij-
skiej, francuskiej i hiszpańskiej. Jest 
to film niemy, czarno-biały i trwa 
104 minuty. Zła macocha postana-
wia pozbyć się znienawidzonej, przy-
branej córki. Mała Carmen ucieka, 
by pójść w ślady ojca-toreadora.

W ramach serii Polskiego Mistrza 
Kina, zaplanowany jest film „Ryś”, w 
reżyserii Stanisława Różewicza. Film 
jest produkcji polskiej, psychologicz-
ny, trwa 82 minuty. Zrealizowany 
został na podstawie opowiadania 
Jarosława Iwaszkiewicza pod tytu-
łem „Kościół w Skaryszewie”. Jest to 
film wojenny, pokazana jest w nim 
historia partyzanta Rysia, księdza 

Konrada i stelmacha Alojza. 
Na zakończenie filmowego mie-

siąca Adam Kus i Dominik Nykiel z 
WDK zaplanowali film „Niewinne”, 
w reżyserii Anne Fontaine. Film 
produkcji belgijskiej, francuskiej 
i polskiej trwa 115 minut. Tuż po 
drugiej wojnie światowej w szpitalu 
zjawia się siostra z pobliskiego klasz-
toru i błaga o pomoc dla umierają-
cej kobiety. Problemem jest poród 
jednej z zakonnic. Okazuje się, że 
siostry padły ofiarą zbiorowego 
gwałtu dokonanego przez czerwo-
noarmistów.

Stanisław Rusznica

Z „KLAPSEM” W MAJU

W kwietniu kolejne dwie gru-
py jubilatów, którzy w zgodnym 
stadle małżeńskim przeżyli przy-
najmniej 50 lat, do rzeszowskiego 
ratusza zaprosił prezydent Tadeusz 
Ferenc. Pierwszą 7 kwietnia przy-
jął zastępca prezydenta Stanisław 
Sienko, oczywiście, tradycyjnie w 
reprezentacyjnej sali posiedzeń, 
odpowiednio na tę okazję przy-
sposobionej. Przybyli tym razem: 
Wanda i Eugeniusz Błońscy, 
Maria i Mieczysław Ciąpałowie, 
Franciszka i Andrzej Czachoro-
wie, Henryka i Józef Grzesiko-
wie, Lucyna i Henryk Markowie, 
Janina i Mieczysław Maternowie, 
Maria i Marian Płodzieniowie, 
Zofia i Adam Putyłowie, Alina i 
Adam Rejmanowie.

Zaproszenie prezydenta na 28 
kwietnia przyjęli: Stanisława i 
Władysław Chorzępowie, Maria 
i Marian Drozdowie, Stefania 
i Emilian Dykielowie, Adela i 
Jan Łysiakowie, Anna i Czesław 

Niemcowie, Krystyna i Stanisław 
Pasterzowie, Helena i Michał 
Pochyrowscy, Maria i Emil Poli-
towie, Zofia i Józef Siutowie, 
Krystyna i Jan Wosiowie. Tym 
razem w rolę gospodarza spotka-
nia wcielił się zastępca prezydenta 
Marek Ustrobiński.

Dostojni Jubilaci udekorowani 
zostali przyznanymi przez prezy-
denta Rzeczpospolitej medalami 
„Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” wraz ze stosownymi prze-
słaniami. Nie zabrakło, bo nie 
mogło, zwyczajowych kwiatów 
dla małżonek i okolicznościowego 
toastu szampańskiego. Do toastu 
i życzeń dołącza się nasz zespół 
redakcyjny.

Roman Małek
Fot. A. Baranowski

JUBILACI

W dniu 2.04.2016 r. Związek 
Literatów Polskich Oddział 
w Rzeszowie powołał Koło 
Młodych. Opiekunką Koła 
została Janina Ataman-Gąsie-
wicz. Warunkiem przyjęcia jest 
posiadanie jednego opubliko-
wanego zbioru wierszy, prozy 
lub przedstawienie wyboru 
utworów z pozytywną opinią 
krytyka literackiego lub histo-
ryka literatury. 

Spotkania, warsztaty lite-
rackie, seminaria z młodymi 
adeptami pióra będą prowadzili 

znani poeci i literaturoznaw-
cy. Miejscem spotkań będzie 
Osiedlowy Dom Kultury „Kar-
ton” przy ul. Ofiar Katynia 
6 w Rzeszowie. W sprawach 
organizacyjnych należy bez-
pośrednio kontaktować się 
z Janiną Ataman-Gąsiewicz, 
tel. 17/853 98 36. Zgłoszenia 
można też przesyłać na adres: 
Związek Literatów Polskich, 
Oddział w Rzeszowie, ul. K. 
Iranka-Osmeckiego 51, 35-506 
Rzeszów.

KOMUNIKAT
ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU 

LITERATÓW POLSKICH W RZESZOWIE

MŁODZIEŻOWA 
SCENA TEATRALNA

Na teatralnej mapie Rzeszo-
wa powstała scena teatralna dla 
młodzieży. Jej miejscem jest 
Młodzieżowy Dom Kultury. 
Podstawowym jej założeniem 
jest wystawianie najlepszych 
młodzieżowych teatrów w Pol-
sce. Ciężar ich organizacji wzię-
ła na siebie Monika Adamiec. 
W jej reżyserii w wykonaniu 
Teatru MDK Młode Dzielne 
Kuropatwy, rozpoczęto tego-
roczne spotkania prezentacją 
spektaklu „Bal w operze” .

Na następnym spotkaniu 
zaprezentowano monodram 
„Goła baba”, w reżyserii Joanny 
Szczepkowskiej, w wykonaniu 
Teatru „Okna” ze Stalowej Woli. 
W spektaklu tym w sposób 
humorystyczny przekazano 
gorzką prawdę o pracy aktora, 
jego ambicjach i brutalnej rze-
czywistości. 

Kwietniowe spotkanie połą-
czono ze świętowaniem Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru. 
Zorganizowano go pod hasłem 
„Wieczór z Witkacym”. Na 
scenie Młodzieżowego Domu 
Kultury wystąpiły dwa mło-
dzieżowe teatry. Pokazano sztu-
ki, których autorem jest właśnie 
Witkacy. Grupa teatralna z 
teatru „Pozytywka” z Rzeszo-
wa pokazała sztukę „W małym 
dworku”, w reżyserii Anety 
Adamskiej. Była to artystyczna 
odpowiedź Witkacego na sztukę 
o tym samym tytule, autorstwa 
Tadeusza Rittnera. Witkacy 
w swoim utworze postanowił 
odrzucić wszelkie założenia 
dramatu realistycznego, tworząc 
tym samym utwór o zupełnie 
nowym, groteskowym cha-
rakterze. Wersja Witkacego 
jest krytyką rzeczywistości, w 
której przyszło żyć ludziom, 

wyraża chęć ucieczki do inne-
go, lepszego świata. Druga 
grupa teatralna „Plaster” z 
Jarosławia pokazała „Juwenilia, 
czyli jak skończyć w pięknym 
szaleństwie”, w reżyserii Paw-
ła Sroki. W kilku odsłonach 
przypomniano utwory dziecięce 
napisane przez Witkacego.

Po spektaklach było wspólne 
biesiadowanie i panel dysku-
syjny nt. obydwu przedstawień 
oraz Witkacego. Wszyscy akto-
rzy i chętni widzowie zasiedli 
na scenie przy wspólnym „sto-
le”, suto zastawionym soczkami, 
kanapkami i ciastami przygoto-
wanymi przez młodzież. Był też 
duży tort. Jak to wszystko moż-
na było zorganizować, wie tylko 
Monika Adamiec, która całą 
imprezę przygotowała i wystą-
piła w roli gospodyni. Była 
również na niej wicedyrektor 
MDK, Anna Gargała, pełniąca 
dodatkowo rolę koordynatora 
działań Rady Młodzieży Rze-
szowa. W panelu dyskusyj-
nym o swoich sztukach mówili 
przedstawiciele z obydwu grup 
teatralnych. Znalazł się też czas 
na wątek typowo rzeszowski, 
związany z Witkacym. To z 
Rzeszowa wypłynęła myśl, 
żeby doprowadzić do prawdy o 
właściwym miejscu pochówku 
Witkacego. Tego zadania podjął 
się w drugiej kadencji Sejmu 
RP ówczesny poseł, piszący te 
słowa. Przybliżyłem młodzieży, 
przynajmniej w części, problem 
jak doszło do udowodnienia, że 
na Pęksowym Brzysku w Zako-
panem, w grobie obok matki 
Witkacego, nie jest pochowany 
jej syn, a całkowicie obca oso-
ba z Jezior, w których Witkacy 
zakończył swoje życie.

Stanisław Rusznica

Marek Ustrobiński z parą jubilatów.

Jubilaci

Uczestnicy biesiady i panelu dyskusyjnego o Witkacym i jego 
utworach.
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Rynek Czekaj w naszym mieście
Przy Rejtana 5 się mieści.
     Tutaj wszystko kupisz-sprzedasz
     I zasięgniesz nowych wieści.
Pan inkasent zbierze haracz,
Ledwie towar swój wystawisz.
     Gdy chcesz wszystko pooglądać,
      Pół dnia tutaj wnet zabawisz.
Wchodzisz sobie główną bramą
I spojrzenie twoje pada
     Na stoisko kolorowe.
     Pani Magda tutaj włada!
Są tu koce i poduszki,
Kołdry, pościel i jasieczki,
     Moc ręczników, prześcieradeł, 
     W kratkę, kropki i paseczki.
Jakość przednia, len, bawełna, 
Kolorowo i pstrokato.
     Można wybrać, co kto zechce
     I na zimę i na lato.
Są też spodnie w pierwszym rzędzie,
Różne kroje i kolory.
     Męskie, damskie, dzwony, rurki.
     Jakość pierwsza. Różne wzory.
Dalej pani Alinka, tu też bardzo kolorowo.
Pancza, garsonki, sukienki wywieszone są wzorowo.
     Okazjonalne i te zwykłe,
     Różnych typów i kolorów.
Od całkiem prostych wieczorowych
Aż do atrakcyjnych wzorów.
     Można przymierzyć przed lustrem,
     Fachową pomoc uzyskać.
Wyjść z zadowoleniem i uśmiechem
Na ustach tryskać.
     Dalej salonik z obuwiem, 
     Basieńka z uśmiechem nas wita.
Pantofelki, klapki, kalosze.
W czym pomóc? Bardzo proszę!
     Mamy obuwie skórzane, 
     Damskie, męskie, modne wzory.
Wizytowe, sportowe, szpileczki,
Różne fasony i kolory.
     Proszę zapoznać się z ofertą,
     Realizujemy zamówienia.
Trzy razy w roku 
Nasza oferta się zmienia.

     I zapraszamy ponownie,
    Ulotkę pan weźmie, proszę.
A może kupi pan żonie
Modne w tym sezonie kalosze?
     Dalej stoisko dziecięce,
     Skrzące się kolorami. 
Sukieneczki, spódniczki, czapeczki, rajstopki.
Potrzebujesz? Zwróć się do pani Ani.
     Ona doradzi, pomoże,
     Właściwy rozmiar wybierze.
Szczęśliwy uśmiech dzieci
Jej zawdzięczamy w dużej mierze.
     W głębi pani Ewa, asortyment wieloraki
     Możesz wybrać, co potrzeba.
Wyczerpujące objaśnienia otrzymasz, 
Nawet wtedy, gdy deszcz się leje z nieba. 
     W oddali ciastka, napoje, słodycze.
     Pani Marysia zaprasza.
Trzy sztuki za 5 złotych
To dzisiaj oferta nasza!
     Jest pepsi, cola, tymbark i mineralna woda.
     Jesteś spragniony? Wstąp do nas.
     Jeśli ci czasu nie szkoda.
Opodal jest pan Janek, rowery i części używane,
Klucze, nakrętki, śruby przez majsterkowiczów szu-
kane.
     Stoisko z męską odzieżą.
     Tutaj pan Staszek prym wodzi.
Koszule, swetry, dzinsy stanleye.
Kto potrzebuje, przychodzi.
     Dalej tysiące drobiazgów
     To stoisko pana Alika.
Są tu golarki, baterie, perfumy
I zegar, co głośno tyka
     Potem kosiarki, szlifierki, obrabiarki.
     Sprzęt drogi i różnej wielkości.
Więc kiedy zastój w handlu,
To i pan Janusz się złości!
     Są firany śnieżnobiałe, kolorowe i gipióra
     Starsza pani je sprzedaje. Która się podoba, która?
Innych stoisk jest bez liku.
Otwierane są w niedziele.
     Kupisz tutaj, co zamarzysz.
     Na Dołową wstępuj śmielej!

Maria Tereszkiewicz

TA RG OW ISKO  PR Z Y  D O Ł OW EJ

Targowisko przy ulicy Dołowej funkcjonuje już od 1991 roku. To teren o powierzchni około 2,5 ha z parkingiem. Wpierw była to 
giełda kwiatowa i zwierzęca. Jednak prawdziwy handel bazarowy rozpoczął się tam od 1 maja 2000 roku, gdy przeprowadzono tu cały 
tego typu handel z placu przy Podpromiu. Handlowało się tu początkowo wszystkim, nawet sprzętem agd. Później asortyment został 
zweryfikowany przez otwierane super markety.

Obecnie w soboty handluje się tu zwierzętami. W dni powszednie ruch jest niewielki. Otwartych jest wówczas 30-70 pawilonów. Czyn-
ne są niektóre stoiska z odzieżą, obuwiem, sprzętem wędkarskim czy starociami i artykułami spożywczymi. Prawdziwy ruch i handel 
odbywa się w niedziele. Swoje namiotowe stoiska rozbijają wówczas kupcy nie tylko z naszego regionu. Wtedy jest tu zdecydowanie 
większy ruch aniżeli na giełdzie samochodowej. Handel odbywa się na około 300 stoiskach. 

W tym roku planowane jest przeniesienie targowiska na nowe miejsce, ale nie będzie to zbyt łatwe przedsięwzięcie. Dotychczas 
wybudowano drogę dojazdową i podniesiono plac poprzez nawiezienie sporej ilości ziemi. Jest już projekt wykonawczy całej zabudowy. 
Teraz bedą mogli do budowy swoich pawilonów przystapić chętni kupcy. Każdy będzie budował swój pawilon zgodnie z przygotowanym 
projektem. Koszt budowy szacowany jest na 30-50 tysięcy złotych. Powstanie tam 58 nowych pawilonów. 

TARGOWISKO
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TA RG OW ISKO  PR Z Y  D O Ł OW EJ

Targowisko przy ulicy Dołowej funkcjonuje już od 1991 roku. To teren o powierzchni około 2,5 ha z parkingiem. Wpierw była to 
giełda kwiatowa i zwierzęca. Jednak prawdziwy handel bazarowy rozpoczął się tam od 1 maja 2000 roku, gdy przeprowadzono tu cały 
tego typu handel z placu przy Podpromiu. Handlowało się tu początkowo wszystkim, nawet sprzętem agd. Później asortyment został 
zweryfikowany przez otwierane super markety.

Obecnie w soboty handluje się tu zwierzętami. W dni powszednie ruch jest niewielki. Otwartych jest wówczas 30-70 pawilonów. Czyn-
ne są niektóre stoiska z odzieżą, obuwiem, sprzętem wędkarskim czy starociami i artykułami spożywczymi. Prawdziwy ruch i handel 
odbywa się w niedziele. Swoje namiotowe stoiska rozbijają wówczas kupcy nie tylko z naszego regionu. Wtedy jest tu zdecydowanie 
większy ruch aniżeli na giełdzie samochodowej. Handel odbywa się na około 300 stoiskach. 

W tym roku planowane jest przeniesienie targowiska na nowe miejsce, ale nie będzie to zbyt łatwe przedsięwzięcie. Dotychczas 
wybudowano drogę dojazdową i podniesiono plac poprzez nawiezienie sporej ilości ziemi. Jest już projekt wykonawczy całej zabudowy. 
Teraz bedą mogli do budowy swoich pawilonów przystapić chętni kupcy. Każdy będzie budował swój pawilon zgodnie z przygotowanym 
projektem. Koszt budowy szacowany jest na 30-50 tysięcy złotych. Powstanie tam 58 nowych pawilonów. 

Wiemy, że nasze dni na tym 
bazarze są policzone i to w 
niezbyt dużej ilości. Życie musi 
iść do przodu, nie może dreptać 
w miejscu. Wszystko wkrótce 
zostanie przeniesione na drugą 
stronę ulicy Lwowskiej. Nawet 
droga do nowego targowiska 
jest już gotowa. Liczyliśmy na 
to, że wszyscy będziemy mogli 
przenieść się na nowe śmiecie. 
Okazuje się, że nie będzie to 
możliwe.

Mamy wielki żal do władz 
miasta, że zmieniły swoje wcze-
śniejsze zamiary. Dla takich 
jak my, niezbyt majętnych, 
ale bardzo związanych przez 
lata z bazarem miało powstać 

korzystne dla nas rozwiązanie. 
Swoje kramy, po odpowiedniej 
renowacji, mieliśmy przenieść, 
aby ustawić je w rzędzie pod 
jednym estetycznym dachem 
dobrze zaprojektowanym. Zna-
leźliśmy architekta, który nam 
cos takiego zaprojektował. 
Nawet dużo za to nie wziął. 
Dowiedzieliśmy sie jednak, że 
nic z tego nie będzie. Możemy 
sobie tylko wykupic nowe w 
cenie 30 – 50 tysiecy złotych. 
To zaś bardzo przekracza nasze 
możliwości finansowe. Nie czu-
jemy sie z tym dobrze. Czujemy 
się trochę oszukani.

Jest nam żal! Na bazarze 
zostało kawał naszego życia. 

Żadnych kokosów ekonomicz-
nych tu nie było. Ot, można 
było skromnie żyć. To jednak 
zmusza nas, zwłaszcza emery-
tów, do wyjścia z domu, stwarza 
warunki bycia wśród ludzi, w 
niemal rodzinnej atmosferze. 
No właśnie, ta bazarowa atmos-
fera jest dla nas największym 
dobrodziejstwem.

Panie prezydencie! Zostaw 
nam to, co życiem tryska, naszą 
pracę, ciułacze życie i przy-
wróć nam tę jednodachową 
możliwość, którą pierwotnie 
obiecywano.

Maria Tereszkiewicz

MAMY WIELKI ŻAL

Kiedyś na tym targowisku 
było sporo kradzieży. Brylo-
wali tu kieszonkowcy polujący 
na nieuważnych klientów. Po 
każdej niedzieli notowaliśmy 
po kilka oficjalnych zdarzeń 
z tego rodzaju przestepczości. 
Od lat prowadzimy tam akcję 

informacyjną i ostrzegawczą 
przed takimi zagrożeniami. 
Kierujemy dodatkowe patrole 
mundurowe i bez umunduro-
wania. Wspierają nas w tym 
ludzie ze Związku Strzeleckiego. 
Nadawane są stale ostrzegawcze 
komunikaty. Dało to wymier-

ne efekty. W ostatnim czasie 
praktycznie nie wystepują tam 
kradzieże. Zdarzają się, ale 
sporadycznie. 

Adam Szeląg
rzecznik prasowy 

KM Policji

NA DOŁOWEJ SPOKOJNIE

Fot. A. Baranowski
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Zespół „Budziwojce” powstał w 
listopadzie 1985 roku. Założyli go 
Wiktoria Pitera, przewodnicząca 
koła gospodyń wiejskich i nauczy-
cielka oraz Czesława Stachurska-
Borowiec, działaczka kultury. Jego 
korzenie wywodzą się z żeńskiego 
zespołu Kalina, prowadzonego przez 
Edwarda Grońskiego. Pierwszym 
opiekunem muzycznym „Budziwoj-
ców” był Emil Helwin. Od 1987 
roku aż do czerwca 2010 roku funk-
cję tę sprawował Zbigniew Sztaba, 
natomiast od lipca 2010 do chwili 
obecnej pełni ją Wiesław Malec.

Początkowo w zespole śpiewały 
same kobiety. Później do pań dołą-
czyli mężczyźni, entuzjaści kultury 
ludowej. Pierwszą pieśnią, wykonaną 
przez „Budziwojców”, była „O dejże 
mi Boże”. Repertuar „Budziwojców” 
to nie tylko pieśni i piosenki ludo-
we, ale także widowiska obrzędowe: 
„Budziwojskie wesele”, „Wieczerza 
Wigilijna” czy „Wieńcowiny”, które 
były nagradzane na konkursach 

i emitowane w lokalnej telewizji. 
Zespół Śpiewaczy „Budziwojce” 
zdobył wiele nagród i wyróżnień. W 
2001 roku otrzymał tytuł „Zasłużo-
ny dla Kultury Ludowej Wojewódz-
twa Podkarpackiego”, przyznany 
przez marszałka województwa pod-
karpackiego.

Do 2009 roku zespół działał przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Tyczynie. 

W dniu 1 stycznia 2010 roku 
Budziwój został włączony do Rze-
szowa. Od tego momentu patronat 
nad zespołem sprawuje Rzeszowski 
Dom Kultury. Zespół zapraszany 
jest na koncerty na terenie całego 
miasta. Można go spotkać podczas 
dni rzeszowskich osiedli, wigilii na 
rzeszowskim rynku, imprezy „Lato z 
Przytupem”, a także podczas wizyty 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
w stolicy Podkarpacia jesienią 2014 
roku.

5-letni okres działalności „Budzi-
wojców” pod patronatem Rzeszow-

skiego Domu Kultury to okres jego 
rozkwitu. Zespół regularnie odbywa 
próby, ćwiczy z kapelą. Ta praca oraz 
wsparcie kierownictwa przyniosły 
przyniosły wymierne efekty. Laury 
i nagrody zdobywane w latach 2010-
2015 potwierdzają klasę i wysoki 
artystyczny poziom „Budziwojców”. 
W 2011 i 2013 r. zespół zdobył I 
miejsce w Przeglądzie Wiejskich 
Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, 
w 2014 i 2015 r. II miejsce podczas 

Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel 
Ludowych i Zespołów Śpiewaczych 
w Dębicy, w 2012 r. III miejsce, w 
2013 r. II miejsce, w 2014 r. I miejsce 
podczas Rzeszowskiego Przeglądu 
Kapel Ludowych „Do korzeni”, w 
2015 r. II miejsce podczas Głogow-
skiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych „Wykopki” oraz III miej-
sce podczas Przeglądu Wiejskich 
Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie.

Obecnie w skład zespołu śpie-

waczego „Budziwojce”wchodzi 
dziewiętnaście osób śpiewających 
oraz czteroosobowa kapela. Zespół 
otrzymał od Tadeusza Ferenca, pre-
zydenta miasta Rzeszowa, piękne, 
nowe stroje ludowe. Dzięki wsparciu 
Rzeszowskiego Domu Kultury oraz 
Rady Osiedla Budziwój zespół wydał 
płytę z piosenkami ludowymi, która 
podsumowuje jego 30-letnią działal-
ność artystyczną.

Marta Głodowska

HISTORIA ZESPOŁU „BUDZIWOJCE”

19 kwietnia 2016 roku odby-
ło się otwarcie nowego obiektu 
Rzeszowskiego Domu Kultury 
filia Słocina. Zadanie rozbudowy 
placówki było realizowane od 
września 2012 roku i zostało dofi-
nansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, w ramach programu 
Rozwój Infrastruktury Kultury/
Infrastruktura domów kultury 
oraz ze środków miasta Rzeszo-
wa. Całkowity koszt budowy to 
prawie 2 mln zł. 

Uroczyste otwarcie odbyło się 
z udziałem prezydenta miasta 
Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, 
przedstawicieli władz miasta oraz miesz-
kańców osiedla Słocina. Wśród uczestników 
wydarzenia obecni byli między innymi: 
zastępcy prezydenta: Stanisław Sienko, Marek 
Ustrobiński, Andrzej Gutkowski, dyrektor 
wydziału kultury, sportu i turystyki UM – 
Aneta Radaczyńska, dyrektor rzeszowskiego 
domu kultury – Mariola Cieśla, dyrektor 
estrady rzeszowskiej – Marcin Dziedzic 
oraz przewodnicząca rady osiedla – Kinga 
Warchoł.

Wydarzeniu towarzyszył program arty-
styczny przygotowany przez uczestników zajęć 
z Rzeszowskiego Domu Kultury filia Słocina 
oraz dzieci z Przedszkola Świętego Józefa w 
Rzeszowie. Osoby zwiedzające nowy obiekt 

miały także okazję obejrzeć wystawę obra-
zów z Hospicjum Podkarpackiego oraz prac 
artystycznych Zofii Zając z Domu Pomocy 
Społecznej dla Kombatantów. 

Na wszystkich uczestników wydarzenia 
czekał wykwintny poczęstunek przygotowany 
przez słocińskie Koło Gospodyń oraz Radę 
Osiedla Słocina. 

Zmodernizowany dom kultury posiada 
obecnie 897 m  powierzchni użytkowej. W 
dobudowanej części budynku znalazła się sala 
widowiskowa ze sceną, lustrami i garderobą, 
profesjonalne studio nagrań z salą prób, sala 
wystawienniczo-audiowizualna, sala plastycz-
na oraz biblioteka. Obiekt dostosowany został 
do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada 
dwadzieścia pięć miejsc parkingowych. 

Daniel Czarnota

NOWY DOM KULTURY
Idea organizacji Kongresu Stowarzyszeń 

Regionalnych Województwa Podkarpackiego 
pojawiła się w 2015 r. Jego celem było wyeks-
ponowanie działań organizacji pozarządowych 
Podkarpacia prowadzonych przez stowarzy-
szenia mające w założeniach statutowych 
kreowanie dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego regionu. Ponadto był on okazją do 
promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego 
Podkarpacia.

Inicjatorem i pomysłodawcą organizacji 
Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Woje-
wództwa Podkarpackiego jest prof. UR dr 
hab. Wacław Wierzbieniec, przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział 
w Rzeszowie.

I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Woje-
wództwa Podkarpackiego odbył się 18.06.2015 
r. na Uniwersytecie Rzeszowskim pod patrona-
tem marszałka województwa podkarpackiego. 
Wzięło w nim udział ponad 100 organizacji 
pozarządowych, z czego ponad 50 zaprezento-
wało czynnie swoją działalność poprzez stoiska 
wydawnicze, prezentacje multimedialne, musz-
try paradne, pokazy gimnastyczne, wystawy, 

degustację regionalnych potraw czy koncerty. 
Kongres zapoczątkował proces integracji 
organizacji pozarządowych na płaszczyźnie 
wspólnych działań w kwestii propagowania 
dziedzictwa kulturowego Podkarpacia, wspól-
nej organizacji przedsięwzięć, pozyskiwania 
funduszy czy współpracy z samorządami. 
Dzięki idei kongresu organizacje te otrzymały 
możliwość szerszego wykreowania założeń 
swojej działalności oraz współpracy z innymi 
stowarzyszeniami o podobnych ramach statu-
towych. W ramach kongresu wydany został 
biuletyn informacyjny o stowarzyszeniach 
regionalnych, które wzięły w nim udział.

II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 
Województwa Podkarpackiego odbędzie się 
19.05.2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Został on objęty patronatem honorowym przez: 
marszałka województwa podkarpackiego, 
wojewodę podkarpackiego, prezydenta miasta 
Rzeszowa, rektora uniwersytetu rzeszowskie-
go, podkarpackiego kuratora oświaty, Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Inf. własna

DZIEDZICTWO, 
PAMIĘĆ, TOŻSAMOŚĆ

Na zaproszenie Klubu Emeryto-
wanych Funkcjonariuszy Korpusu 
Policji Republiki Słowackiej do 
Snina i Humennego na Słowacji w 
kwietniu wybrała się delegacja rze-
szowskiego Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych w skladzie: Wiktor 
Kowal – prezes, Ryszard Tyczyński 
– wiceprezes oraz Mieczysław Sabat 
– prezes koła w Sanoku. Wzięli oni 
udział w rocznicowej uroczystości 
z okazji 10-lecia funkcjonowania 
słowackiego klubu. Była to swoista 
rewizyta, gdyż Słowacy z prezyden-
tem ich klubu w Sninie, Jozefem 
Federko, uczestniczyli w ubiegło-
rocznych obchodach 25-lecia naszej 
organizacji emerytów policyjnych 

w Rzeszowie. Podpisano wówczas 
konkretną umowę o wzajemnej 
współpracy i stałych kontaktach obu 
organizacji. 

Podczas uroczystości jubileuszo-
wej w Humennem Wiktor Kowal 
wręczył Jozefowi Federce grawero-
waną tablicę pamiątkową, okolicz-
nościowe zegary oraz upominki 
od prezydenta Rzeszowa, Tadeusza 
Ferenca, z najnowszym albumem 
ukazującym uroki naszego miasta.

Reprezentacyjne delegacje rze-
szowskich zarządów wojewódzkich 
NSZZ Policjantów, z prezesem 
Józefem Bąkiem i Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
z prezesem Wiktorem Kowalem na 
czele wzięły udział w uroczystości 

przekazania sztandaru Komendzie 
Powiatowej Policji w Ustrzykach 
Dolnych. Po celebrze mszalnej, cele-
browanej przez kapelana ks. Marka 
Buchmana i biskupa Stanisława 
Jamrozka, w trakcie której doko-
nano poswięcenia sztandaru, prze-
wodniczący komitetu fundacyjnego, 
starosta powiatu bieszczadzkiego, 
Marek Andruch przekazał sztandar, 
zgodnie z policyjnym ceremoniałem, 
komendantowi wojewódzkiemu, 
inspektorowi Krzysztofowi Pobucie, 
a ten z kolei komendantowi powia-
towemu, Andrzejowi Stępniowi. 
Całość zakończyła defilada kompanii 
honorowych: Policji, 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich i Straży 
Granicznej. Prezes Wiktor Kowal 

z prezesem miejscowego koła eme-
ryckiego, Gwidonem Piotrowiczem 
wręczyli z tej okazji komendantowi 

powiatowemu stosowne przesłanie 
gratulacyjne.

Roman Małek

DONIOSŁE UROCZYSTOŚCI

Za najważniejsze wydarzenie, jakie miało 
miejsce od momentu włączenia Słociny do 
miasta Rzeszowa, można uznać powódź w 
2010 r. W wyniku parokrotnego wylewu 
potoku Młynówki Słocina poniosła znaczne 
szkody. W chwili obecnej trwa opracowy-
wanie dokumentacji projektowej na budowę 
zbiorników retencyjnych na Młynówce przez 
wrocławską firmę PZMiUW. Zbiorniki te mają 
w przyszłości zapobiec tego typu powodziom.

A co udało się nam już zrealizować?
W pierwszym okresie, tuż po przyłączeniu 

udało się przeprowadzić remont ulic: Sło-
cińskiej, Świętego Rocha i Witolda. Trwają 
prace końcowe przy budowie łącznika ulicy 
Sulikowskiego z ulicą Świętego Rocha. Zro-
biono oświetlenie ulicy Faustyny. W 2015 r., 

w ramach budżetu obywatelskiego, wprowa-
dzono do planu realizacji na 2016 r. zadanie 
rozbudowania placu zabaw w parku im. 
W. Szafera, wraz z wybudowaniem siłowni 
na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że 
wkrótce zadanie to zostanie zrealizowane. 19 
kwietnia br. został oddany do użytku miej-
scowy dom kultury, który za przeszło dwa 
miliony złotych został wyremontowany oraz 
rozbudowany.

Czego oczekują mieszkańcy? 
Spośród wielu zadań do najpilniejszych 

należą: budowa dalszej części chodnika 
wzdłuż ulicy Św. Rocha w kierunku Chmielni-
ka, a także chodnika przy ul. Powstańców Ślą-
skich i położenie nawierzchni na ul. Pileckich.

Kinga Warchoł

CO NOWEGO W SŁOCINIE?

Co roku dyrekcja, grono pedagogiczne 
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w 
Rzeszowie organizują uroczystości z okazji 
Dnia Katyńskiego. Święto to obchodzone 
jest w sposób szczególny od 2011 roku, kiedy 
na terenie placówki zasadzono dąb pamięci 
dla zamordowanego w Katyniu porucznika 
Henryka Pisarka, nauczyciela z podrze-
szowskiej Bzianki oraz wmurowano przed 
wejściem do szkoły tablicę pamiątkową. 

Dzięki wsparciu dyrekcji i nauczycieli 
uczniowie w dniu 13 kwietnia b.r. już po raz 
szósty mieli możliwość pogłębienia swojej 
wiedzy na temat losu Polaków skazanych 
na okrutną śmierć z rąk NKWD w 1940 
roku. Tegoroczny występ słowno-muzyczny 
podzielony był na dwie części. Najpierw 
odtworzono prezentację multimedialną 
na temat bohaterów II wojny światowej. 
Następnie sześcioro uczniów z klasy Vc 
przygotowało inscenizację, której głównym 

bohaterem był pradziadek-kombatant, były 
więzień obozu jenieckiego w Kozielsku, 
żołnierz armii gen. Andersa, opowiadają-
cy wnukom o swoich wojennych losach. 
Oprawę muzyczną zagwarantował szkolny 
chór. Uroczystości uświetniły wystąpienia 
zaproszonych gości, m. in. pełnomocnika 
rodzin katyńskich, Kamila Skwiruta. Po 
części oficjalnej każdy z uczestników miał 
możliwość zobaczyć wystawę „ Zbrodnia 
Katyńska” przygotowaną przez rzeszowski 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Nad 
organizacją tej uroczystości czuwała, jak co 
roku, Bożena Zięba – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 25 oraz grono pedagogiczne tej 
szkoły: Małgorzata Baran, Dorota Kozioł, 
Małgorzata Łopatka, Sylwia Rosiak, Anna 
Domin, Robert Walewander, Dorota Sro-
czyńska i Wojciech Trzyna. 

Ryszard Lechforowicz

VI DZIEŃ KATYŃSKI

Zespół „Budziwojce”

Publiczność na otwarciu dopisała. 
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30 kwietnia 2016 roku minęła 50. 
rocznica tragicznej w skutkach katastrofy 
lotniczej nad Rzeszowem. Dwa samoloty 
szkolne junak-3 pilotowane przez Leszka 
Kucińskiego i Zdzisława Piekarza z Aero-
klubu Rzeszowskiego zderzyły się nad 
osiedlem Piastów.

W samolocie Leszka Kucińskiego 
pasażerem był mechanik Stanisław Mia-
zga. Wracali z Białegostoku sprowadzając 
samoloty do Rzeszowa. Do Białegostoku 
wcześniej wyjechał

Stanisław Miazga, który technicznie 
miał odebrać dwa samoloty Junak- 3, 
natomiast Leszek Kuciński i Zdzisław 
Piekarz w tym czasie w Warszawie zdawali 
egzaminy na licencję pilota samolotów 
pasażerskich. 

Obaj piloci pomyślnie zdali egzaminy i 
dołączyli do Stanisława Miazgi na lotnisku 
w Białymstoku. Po formalnościach wystar-
towali do Rzeszowa, po drodze uzupełnili 
paliwo w Lublinie. Podchodząc do lądo-
wania na lotnisko w Jasionce obaj piloci 
poderwali samoloty i nadlecieli nad dom 
Stanisława Miazgi, nad którym z samolotu 

Stanisław Miazga zrzucił z piłkę, którą 
obiecał kupić swoim dzieciom. Następnie 
samoloty skierowały się nad osiedla Anieli 
Krzywoń, gdzie mieszkał Leszek Kuciński 
i osiedle Piastów, na którym przy ul. B. 
Chrobrego mieszkał drugi pilot. Praw-
dopodobnie chodziło o powiadomienie 
rodzin, że piloci już są w Rzeszowie. 
Samoloty leciały nisko i obok siebie. Kilka 
minut po godzinie 13:00. doszło do zde-
rzenia. Samolot pilotowany przez Leszka 
Kucińskiego uderzył w samolot Zdzisława 
Piekarza odcinając w tym samolocie skrzy-
dło. Samolot po korkociągu spadł pionowo 
do piaskownicy między blokami nr 1 i 3 
przy Krzywoustego. Pilot zginął. Drugi z 
samolotów spadł na podwórze, zaczepiając 
o dach domu przy ul. Dąbrówki (obecnie 
mieści się tam administracja osiedla) i 
po chwili stanął w płomieniach. Pilot i 
mechanik zginęli i spłonęli. Widok był 
wstrząsający. Katastrofa ta pozostała w 
cieniu rozpoczynających się następnego 
dnia obchodów 1 maja. Pogrzeby trójki 
zmarłych tragicznie odbyły się 2 maja. 

Ryszard Lechforowicz

Pod koniec ubiegłego stulecia Rosja 
zaczęła energicznie eksploatować znaj-
dujące się na Ukrainie obfite pokłady 
żelaza i węgla kamiennego i na nich 
budować swój własny przemysł, obli-
czony nie tylko na zapotrzebowanie 
krajowe, ale i na obce rynki wschod-
nie. Dla Niemiec oznaczało to nie tyl-
ko zmniejszenie w przyszłości rynku 
rosyjskiego dla ich wwozu, ale także 
nowe współzawodnictwo na rynkach 
azjatyckich.

Z drugiej strony, Niemcy pod 
koniec ubiegłego stulecia umocni-
ły się w Turcji i zaczęły prowadzić 
dzieło całkowitego jej opanowania. 
Tu wielką przeszkodą dla nich była 
pozycja Rosji na Morzu Czarnym i 
dostęp jej do Bałkanów. Wszystkie te 
niebezpieczeństwa i trudności usuwał 
śmiały pomysł utworzenia niepodle-
głej, wielkiej Ukrainy. 

Nadto, biorąc pod uwagę słabość 
kulturalno-narodową żywiołu ukra-
ińskiego, jego niejednolitość, obecność 
na pobrzeżu morskim różnorodnych 

żywiołów etnicznych, nic wspólnego 
niemających z ukrainizmem, obfitość 
w kraju ludności żydowskiej, wreszcie 
dość znaczną ilość osadników nie-
mieckich (w Chersońszczyźnie i na 
Krymie) – można było mieć pewność, 
że nowe państwo uda się wziąć pod 
silny wpływ niemiecki, ująć w ręce 
niemieckie jego eksploatację i całko-
wicie pokierować jego polityką. Nie-
podległa Ukraina zapowiadała się jako 
gospodarcza i polityczna filia Niemiec.

Natomiast Rosja bez Ukrainy, 
pozbawiona jej zboża, węgla i żela-
za pozostałaby państwem wielkim 
terytorialnie, ale niesłychanie słabym 
gospodarczo, niemającym żadnych 
widoków na gospodarczą samodziel-
ność, skazanym na wieczną zależność 
od Niemiec. Odcięta zaś od Morza 
Czarnego i od Bałkanów, przestałaby 
wchodzić w rachubę w sprawach Turcji 
i państw bałkańskich. Teren ten pozo-
stałby całkowicie domeną Niemiec i 
ich pomocnicy – monarchii habsbur-
skiej. W tych planach przeszkadzała 

Polska. Żelazny kanclerz Bismarck już 
w 1861 roku mówił, żeby „Strzelać do 
Polaków jak do wilków” oraz „Nisz-
czyć Polaków, tak żeby tracili ochotę 
do życia” i pisał, że „jeżeli Niemcy 
chcą przetrwać, to konieczna im jest 
eksterminacja Polaków”. Takie poglą-
dy miał ówczesny twórca Ukrainy.

Łatwość, z jaką sfery polityczne 
wiedeńskie z miejscowego, wąskiego 
pojęcia Rusinów (Ruthenen) przesko-
czyły na szerokie pojęcie Ukraińców 
i wewnętrzną austriacką kwestię 
ruską zamieniły na międzynarodową 
ukraińską, była zadziwiająca. Byłaby 
ona wprost niezrozumiała, gdyby nie 
głęboka zmiana, która zaszła współ-
cześnie, pod koniec ubiegłego stulecia 
w położeniu monarchii habsburskiej.

Związane od ki lkunastu lat z 
Niemcami przymierzem Austro-
-Węgry zamieniły pod koniec stulecia 
to przymierze na związek głębszy, 
ściślejszy, prowadzący z jednej strony 
do tego, żeby Niemcom i Węgrom 
monarchii, zagrożonym w swym 

panowaniu przez inne narodowości, 
dać silne oparcie w Niemcach Rzeszy, 
z drugiej zaś do podporządkowania 
dyplomacji austro-węgierskiej polityce 
zewnętrznej cesarstwa niemieckie-
go. Już wtedy dla poruszeń polityki 
austriackiej, których nie można było 
zrozumieć w Wiedniu, znajdowało się 
wyjaśnienie w Berlinie.

Otóż w owym czasie literatura 
polityczna wszechniemiecka zaczęła 
się żywo zajmować wypracowywaniem 
koncepcji nowego państwa – Wielkiej 
Ukrainy. Jednocześnie utworzono 
konsulat niemiecki we Lwowie, nie 
dla obywateli niemieckich, których 
we wschodniej Galicji właściwie nie 
było, ale do współpracy politycznej 
z Ukraińcami, co zresztą publicznie 
zostało ujawnione. Ujawniono też 
żywą akcję na terenie spraw ruskich 
Związku Obrony Kresów Wschod-
nich (Ostmarkenverein), założonego 
w Niemczech do walki z polskością.

Okazało się, że z chwilą zamiany 
kwestii na ukraińską środek ciężkości 

polityki w tej sprawie przeniósł się z 
Wiednia do Berlina. Pytanie teraz, 
dlaczego Niemcy, nieposiadające lud-
ności ruskiej w swym państwie, tak 
żywo się tym zajęły. Nie mogła to być 
idealistyczna, bezinteresowna chęć 
popierania odradzającej się narodo-
wości ukraińskiej, zwłaszcza że zain-
teresowanie tym tematem wychodziło 
od rządu i od sfer reprezentujących 
zaborczą politykę niemiecką. Było 
to wygrywanie kwestii w interesach 
niemieckich. Przeciw komu?

W okresie poprzedzającym wojnę 
światową Niemcy patrzyły na Rosję 
jako na pole swej eksploatacji eko-
nomicznej i sferę swych wpływów 
politycznych. Nawet poza granicami 
Niemiec czasami traktowano Rosję 
jako część szerszego imperium nie-
mieckiego. Z tego stanowiska dążyli 
oni do osłabienia jej zarówno politycz-
nego, jak gospodarczego: chodziło im 
o to, żeby nie była ona zdolna do prze-
ciwstawienia się im na żadnym polu.

Zdzisław Daraż

Spotkania z przeszłością

NIEMCY STWORZYLI UKRAINĘ

UCZENI NAPOMINAJĄ 
WŁADZE UKRAINY

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 
zwraca się do członków ruchu regio-
nalnego województwa podkarpackiego 
o przekazywanie środków finanso-
wych na dokończenie produkcji filmu 
„Wołyń” w reż. Wojciecha Smarzow-
skiego. Odbiorca: Fundacja na Rzecz 
Filmu Wołyń. Adres: ul. Różana 
32, 02-569 Warszawa. Tytuł wpłaty: 
darowizna na działalność statutową 
fundacji.

Numer konta fundacji (ING Bank 
Śląski). Konto główne: 40 1050 1012 
1000 0090 3086 2941 IBAN – PL 40 
1050 1012 1000 0090 3086 2941. Swift 
code: INGBPLPW. Konto walutowe 
(euro): 66 1050 1012 1000 0090 3086 
2958 IBAN – PL 66 1050 1012 1000 
0090 3086 2958. Swift code: INGB-
PLPW.

Wiele rodzin naszego województwa 
musiało uciekać z Wołynia i Małopol-
ski Wschodniej. Ostatnim dowódcą 

27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
był nasz rodak, płk Jan Stefan Koto-
wicz. Przywróćmy pamięć o Polakach 
zamordowanych i wypędzonych z 
Wołynia.

Członek Rady Krajowej Ruchu 
Stowarzyszeń Regionalnych RP

Ryszard Zatorski

Przewodniczący TPRz
Zdzisław Daraż

APEL

50. ROCZNICA TRAGEDII
W RZESZOWIE

Naukowcy z uczelni amerykań-
skich, europejskich i ukraińskich 
opublikowali list otwarty do prezy-
denta Petro Poroszenki i przewod-
niczącego ukraińskiego parlamentu, 
Wołodymyra Hrojsmana. Apelują 
w nim m.in. o niepodpisywanie 
ustawy uznającej OUN i UPA za 
bojowników o wolność Ukrainy: 
„Jako uczeni i eksperci od dawna 
zaangażowani na rzecz odnowy 
i wolności Ukrainy, postrzega-
my te prawa jako wzbudzające 
głęboko złe przeczucia. Ich treść 
oraz duch zaprzeczają jednemu z 
najbardziej fundamentalnych praw 
politycznych: prawu do wolności 
wypowiedzi. Ich przyjęcie wzbudzi-
łoby poważne wątpliwości dotyczące 
przestrzegania przez Ukrainę zasad 
Rady Europy i OBWE, a także sze-
regu traktatów i uroczystych dekla-
racji przyjmowanych od momentu 
odzyskania przez Ukrainę niepod-
ległości w 1991 roku. Ich wpływ 
na wizerunek i reputację Ukrainy 
w Europie i Ameryce Północnej 
byłby głęboki. Co więcej, prawa te 
zapewniłyby wygodę i wsparcie tym, 
którzy starają się osłabić i podzielić 
Ukrainę” – czytamy w liście.

W tekście zwrócono również 
uwagę na fakt przyjęcia ustaw bez 
„poważnej debaty” i przy „dużej 
liczbie deputowanych odmawia-
jących udziału [w tym procesie]”. 
Potencja lne konsekwencje ich 
uchwalenia uznano za niepokoją-
ce, gdyż wówczas „przestępstwem 
byłoby nie tylko kwestionowanie 
legitymizacji UPA, która wyrżnęła 
dziesiątki tysięcy Polaków podczas 
jednego z najbardziej ohydnych 
aktów czystki etnicznej w historii 

Ukrainy, lecz także zwalniałoby 
z krytyki OUN, jednego z naj-
bardziej radykalnych ugrupowań 
politycznych na Zachodniej Ukra-
inie w okresie międzywojennym, 
która kolaborowała z nazistowskimi 
Niemcami […], a także brała udział 
w antyżydowskich pogromach na 
Ukrainie oraz, w przypadku frakcji 
Melnykowców, pozostała sprzy-
mierzona z okupantami przez całą 
wojnę”.

Krytycznie odniesiono się także 
do „całościowego potępienia okre-
su sowieckiego”, pomimo „szla-
chetnych intencji”. Zwrócono też 
uwagę, że pójście drogą „polityzacji 
historii”, jaką „od 15 lat stosuje 
Rosja Władimira Putina” byłoby 
dla Ukrainy „rujnujące”, zaś „ofi-
cjalne ataki na pamięć historyczną” 
nazwano „niesprawiedliwymi”. 
„Ci, którzy postrzegają zwycięstwo 
nad nazistowskimi Niemcami jako 
wydarzenie zwrotne w historii nie 
powinni czuć się ani zastraszani, 
ani wykluczeni z narodu”. Zdaniem 
uczonych trudne kwestie powinny 
podlegać debacie.

W zakończeniu podkreślono 
znaczenie Ukrainy jako państwa dla 
„obywateli ukraińskich wszystkich 
narodowości”, a podpisanie ustaw 
uchwalonych 9 kwietnia „byłoby 
prezentem dla tych, którzy pragną 
zwrócić Ukrainę przeciwko sobie”, 
chcąc jej podziału.

Pod listem podpisali się głównie 
naukowcy z takich państw, jak USA, 
Kanada, Wielka Brytania i Szwecja 
(w tym m.in. prof. John-Paul Himka 
i prof. Iwan Kaczanowski), a także 
uczeni z Ukrainy. 

Zdzisław Daraż

TO UKRAINA WŁAŚNIE
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Jest wiosna. Może warto wybrać 
się na nieco dłuższą wycieczkę. Tym 
razem proponuję wypad w Bieszczady, 
a konkretnie w okolice Baligrodu. Na 
południe od tego dawnego miastecz-
ka, w rejonie tzw. Gór Baligrodzkich, 
skrywa się dolina Potoku Rabskiego, 
urokliwa i tajemnicza, w 2014 roku 
uznana za jeden z najpiękniejszych 
zakątków Polski. Warto poświęcić 
jeden dzień weekendu. Od Rzeszowa 
niedaleko. W jedną stronę to jakieś 
dwie godziny jazdy. 

Jadąc z Leska w kierunku Cisnej, 
mijamy Baligród następnie małą 
osadę Bystre, za którą po prawej 
stronie drogi, na zboczu doliny, 
pojawia się solidny budynek dawnego 
ośrodka wypoczynkowego „Zelmer’ 
w Bystrem. Tu od głównej drogi 
odgałęzia się boczny trakt prowadzą-
cy w górę doliny Potoku Rabskiego, 
nieopodal ośrodka uchodzącego do 
Hoczewki. Potok mający źródła w 
zakamarkach wschodnich zboczy 
Wysokiego Działu, niekiedy zwanego 

Pasmem Chryszczatej, przewija się 
głęboką, krętą doliną pośród lesistych 
masywów Gór Baligrodzkich, może 
niezbyt wysokich (700-780 m n.p.m.), 
wyróżniających się jednak ukształto-
waniem, budową geologiczną i środo-
wiskiem przyrodniczym. 

W głębi tego obszaru istniały 
niegdyś bojkowskie wioski Rabe i 
Huczwice, po których pozostały już 
tylko nikłe ślady. Z czasem przyroda 
przekształciła wszystko w wielkie 
uroczysko, obfitujące w liczne atrak-
cje i osobliwości geologiczne. Boczny 
trakt, stosunkowo dobry, prowadzi w 
górę doliny do nieistniejącej wsi Rabe 
i tu się rozdwaja. Jedna jego odnoga, 
już jako droga leśna (zamknięta dla 
ruchu), prowadzi przez dawne Hucz-
wice do Kalnicy, druga wspina się na 
przełęcz Żebrak w paśmie Wysokiego 
Działu.

Tuż za mostem, po prawej stronie 
drogi, widać skromny obelisk poświę-
cony pamięci sławnego komediopi-
sarza Aleksandra Fredy. Co u licha 
Fredro ma wspólnego z tym – w jego 
czasach – zabitym deskami światem? 
Wypada tu dodać, że w młodzieńczych 
latach Fredro tu bywał. Jego ojciec, 
Jacek Fredro, miał w tych stronach 
swoje posiadłości, a w Rabem hutę 
żelaza. Ciekawe to były czasy, miejsca 
i ludzie, ale o tym- z braku miejsca – 
trudno tu pisać. Udajmy się zatem w 
górę pustej, lecz pięknej doliny.

Około 2 km od Bystrego, w prawo 
odgałęzia się droga prowadząca do 
skrytego w bocznej dolince kamienio-
łomu „Huczwice”. Droga zamknięta 
jest szlabanem, a sam kamieniołom 
niedostępny do zwiedzania. Można 
go jednak zobaczyć. Nieopodal roz-

poczyna się ścieżka geologiczno-przy-
rodniczą „Nad Kamieniołomem”, pro-
wadząca w górę lewą stroną dolinki. 
Z tarasów widokowych można podzi-
wiać ogrom wyrobiska, niesamowite 
skalne ściany i reliktowe sosny rosnące 
jeszcze na krawędzi urwiska.

Kilometr dalej, za leśniczówką, 
droga wciska się w charakterystycz-
ne przewężenie doliny. Przy drodze 
pojawia się ogrodzona studzienka, to 
słynne Rabskie Źródło. W tym rejonie, 
w głębi ziemi, tkwią bogate zasoby 
rzadko spotykanych wód mineralnych 
zawierających związki arsenu. Odkry-
to je w 1935 roku, a udokumentowano 
i przebadano w latach sześćdziesiątych 
XX wieku, kiedy to zrodził się nawet 
zamysł utworzenia tu uzdrowiska. Po 
prawej stronie podnoszą się urwiste 
zbocza Kamiennej Góry (708 m), peł-
nej złomisk i efektownych wychodni 
skalnych. Przy drodze widać ślady 
wyrobiska starego kamieniołomu, 
zaś u podnóża skalnej ściany widać 
zawalone wejście do prowadzącej w 
głąb sztolni badawczej. Po przeciwnej 
stronie potoku znajduje się najwięk-

sz a at ra kc ja 
okolicy, rezer-
wat przyrody 
nieożywionej 
G o ł o b o r z e . 
U t w o r z o n y 
w 1969 roku 
obejmuje zale-
gające na zbo-
czu wzgórza 
rozległe gła-
zowisko, naj-
większe w tej 
części Karpat. 
Jego zwiedza-
nie umożliwia 
ścieżka przy-
rodnicza znakowana kolorem zielo-
nym. Można nią dojść do odsłoniętych 
partii gołoborza. Wyższe, podlegające 
ścisłej ochronie, są jednak niedostęp-
ne do zwiedzania. W sąsiedztwie 
gołoborza znajduje się drugi potężny 
kamieniołom. Ten w dnie wolne od 
pracy można zobaczyć, należy jednak 
zachować ostrożność.  

Kawałek dalej wspomniane rozwi-
dlenie dróg. Zwraca tu uwagę zakład 
kruszenia kamienia, zaś przy drodze 
na Huczwice sezonowe schronisko. 
Warto się tu zatrzymać i wybrać się na 
krótki spacer do zabytkowej kapliczki 
na Synarewie. Kładką przechodzimy 
na drugą stronę potoku, dalej starą 
dróżką leśną podchodzimy dość 
stromo w górę. Po kilkunastu minu-
tach ukazuje się stojąca nad źródłem 
murowana kapliczka Matki Boskiej. To 
jedyny tak wyraźny ślad po dawnej wsi 
Rabe. Od skrzyżowania warto wybrać 
się na jeszcze jedną, tym razem dłuż-
szą, wycieczkę do Bobrowego Jeziorka. 
To około 3 km w jedną stronę. Droga 

prowadzi w górę bocznej dolinki, mija 
zarośnięte tereny dawnej wsi Huczwice 
i wydostaje się na wyraźne siodło. Po 
lewej stronie pojawia się plac z drew-
nianą kapliczką, a pośród lasu urokli-
we jeziorko. Jest to sztuczny zbiornik 
powstały w połowie lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku z wykorzystaniem 
naturalnego zagłębienia terenu. Nad 
jeziorkiem wznosi się majestatyczny 
grzbiet Chryszczatej. Podziwianie 
okolicy ułatwia specjalnie zbudowany 
w tym celu taras widokowy. To nie 
koniec miejscowych ciekawostek, ale 
na tym muszę kończyć.

Warto tu jeszcze dodać, że sta-
raniem Lasów Państwowych (Nad-
leśnictwa Baligród) dolina Potoku 
Rabskiego jest doskonale przygoto-
wana na przyjęcie turystów. Oprócz 
wspomnianych ścieżek wyznakowano 
trasy do jeziorka i na szczyt Chrysz-
czatej, urządzono wygodne parkingi z 
wiatami do wypoczynku, zbudowano 
schronisko na terenie letniej bazy stu-
denckiej pod Przełęczą Żebrak.

Zacznę od głupich słów piosenki, że 
żyje się tylko raz... Boże, a ja mam cztery 
życia w wielu znoszonych portkach! Trzy 
lata budowałem Polskę od morza do 
morza. Silną, zwartą, gotową. W pie-
luchach i pajacykach, na całe szczęście 
bez guzików. Jakoś przeżyłem. Pięć lat 
byłem w lesie, ganiałem za okupantem, 
biłem się zaciekle. Co prawda tylko w 
czarnego Piotrusia, a nie w Powstaniu 
Warszawskim. Przetrwałem i to! Dwa 
powojenne roki bratałem w zakrystii 
zwaśnionych, żeby było oba cwaj. Pierw-
sza porażka. Przez parę dni w czerwcu 
1956 patrzyłem jak na Kochanowskiego 
odlatuje tynk rozstrzeliwany przez tych 
z niepokornego, stalinowskiego Pozna-
nia. Wróciłem do Rzeszowa pośpichem 
Szczecin-Przemyśl. Wróciłem cały, 
chociaż zarośnięty, brudny i zawszony.

Będąc od zawsze rachunkową nogą 
nie pomnę, które życie i za ile zaliczyłem 
w Polsce Ludowej. Jakby w porę zatrze-

potała Solidarność, Orzeł Biasły założył 
koronę, a Kotula dołożył trochę dalszych 
lat. Wężykiem ich, wężykiem! Oficer-
skie gwiazdki na czarnym berecie, trzy 
rykoszety z kałacha po portkach, brak 
dodatkowych dziengów. Moje przednie 
zęby, zamiast zarabiać przez gryzienie 
szklanek, zostały w krakowskim ZOMO. 
Wróciłem nad Wisłok i Przyrwę, pewnie 
stąd do wieczności. Chyba wystarczy 
tych wyliczanko-przeliczanek.

Na wyższym Mickiewiczu w Pozna-
niu, na każdym kierunku humanistycz-
nym, uczono historii. A tu właśnie miał 
kto uczyć! Profesura lwowska, wileńska, 
czerniowiecka. A i rodzima z Topolsk-
kim czy Łuczakiem na przodku też nie 
od macochy. Byli wybitni specjaliści 
od historii politycznej, gospodarczej, 
wojskowej. Nie tak dawno znalazłem 
gruby notatnik z zapiskami fragmentów 
wykładów z historii politycznej. Cytuję 
dosłownie: określenie z języka łaciń-
skiego, communis – wspólny, równy, 
powszechny. Profesor jednoznacznie 
określił, że bzdurą jest założenie, aby 
rozwój społeczeństwa na ziemi osią-
gnął równość socjalną, materialną czy 
gospodarczą, jednakową dla wszystkich. 
Wykład był z cyklu ideologia marksizmu 
i leninizmu.

Stary komuch! Słyszy się to wszędzie. 
W telewizji, w radiu, autobusach, przed 
wejściem i po wyjściu z kościoła. Na 
polityce guzik znam się. Jednego nie 
potrafię zrozumieć. Czy w ogóle istnieje 
jakiś żywy mieszkaniec naszej planety, 
który ma w dupie sprawę polepszenia 
swojego materialnego bytowania? Trzy 
razy trzymałem do katolickiego chrztu 
dzieci funkcjonariuszy SB. Oczywiście 

nocą. Dwukrotnie byłem świadkiem 
ślubów kościelnych takich nowożeńców. 
Nie pojmę nigdy jednej rzeczy. Jak jakieś 
parszywe gęby mogą wypowiedzieć – 
stary komuch?

Podczas studiów przetrwałem dwa 
obozy wojskowe w ramach Studium 
Wojskowego. Sześciotygodniowy w 
Żarach koło Żagania i czterotygodniowy 
w Krośnie nad Odrą. Chłopaki nie mieli 
ani jednej łzy, aby zapłakać. – Arti-
leristy, Stalin dał prikaz...! Mieliśmy 
dowództwo radzieckie, które potrafiło 
szkolić z pominięciem jakiegokolwiek 
znęcania czy odgryzania się. – Studien-
ty! Jeśli ja, kapitan Chwijczuk, wydaję 
rozkaz baczność, to po jakie gówno ja 
to mam powtarzać?

Podczas jednego z apeli porannych 
kapitan Chwiejczuk wyraźnie oświad-
czył – wy nie nazywacie się Kotula, 
ale Kotuła. Paniał? Zrozumiałem od 
pierwszego sztychu. Mało tego, zostałem 
rodowitym Ukraińcem! Dopiero gdy 
nauczyłem kompanię śpiewać „Ziemia 
spadła na ciało”, Chwiejczuk poklepał 
mnie po garbie – zawsze wierzyłem 
żeście Palak. Po generale Świerczewskim 
możecie nazywać się Kotula.

Kiedyś napisałem, że nauka historii 
winna być traktowana jako bardzo 
poważna część sztuk pięknych. Zawodo-
wy historyk ma tylko dwa wyjścia. Albo 
będzie naukowcem dobrym, albo złym. 
Nieosiągalny dla bardzo wielu misyjny 
prof. Samsonowicz i nieskazitelny prof. 
Hartman w swoich ostatnich wywodach 
naukowych ostrzegawczo konkludują, że 
tak być mogło, ale mogło być inaczej.

Tylko w ostatnich dwóch latach tych 
rzeszowiaków, którzy urodzili się przed 

wojną, odeszło już na górkę 18. Może 
kapkę za dużo, a może w sam raz? Czy 
oni wzięli ze sobą po kawałeczku swo-
jego ukochanego miasta? A my, pozo-
stali? Straciliśmy włosy, swoje zęby, orli 
wzrok, czasem nogę, często gęsto zdrowy 
rozum i myślenie. Nie straciliśmy tej 
rzeszowskiej dumy, paniagowego koloru 
i rynkowej barwy. Rzeszowskie chłopoki 
to parowe młyny...

Stan bojowy rzeszowskiej Solidar-
ności w porównaniu z Nową Hutą 
to mickiewiczowskie szkiełko i oko. 
Solidarnościowe grupy z wydziałów 
gorących huty, uzbrojone po zęby przez 
tych z narzerdziowni, były sieczne jak 
husaria. Dlaczego nie poszli w bój nasz 
ostatni? Do końca nie wiedzieli, czy 
wojsko otworzy ogień, czy nie. W końcu 
tam byli czerwonoberetowi komandosi 
z 6. Pomorskiej. Na transparentach i 
w okrzykach były tylko trzy żądania – 
wolności, pracy i chleba. O jakiejkolwiek 
bitce z komunizmem ani beknięcia. 
Gdyby w Polsce panował komunizm, 
nawet nie w wydaniu sowieckim, to 
radzieckie siły zbrojne rozjechałyby 
naszą ojczyznę w parę dni. W sumie pół-
tora miesiąca poligonowałem w Drawsku 
i Orzyszu. A jak przejdziesz Drawsko, 
Orzysz, to na wojsko... Szkolono mnie 
na oficera rezerwy. Na własne galicyjskie 
oczy widziałem siłę konwencjonalnych 
wojsk Uładu Warszawskiego. 

Z każdej społecznej ruchawki można 
pośmiać się, nawet do patriotycznych 
łez. Posterunek MO na Złotej Jesieni 

w Nowej Hucie stał w samym pępku 
zabudowy hotelami robotniczymi Budo-
stalu. Zatem były i utarczki. Ciemne, 
wąskie, zawierzbione uliczki między 
blokami stwarzały dogodne warunki. 
Zwykła MO nie dawala rady, z odsieczą 
śpieszyło ZOMO. Przywieźli nawet szko-
lone psy, które miały coś zaradzić. Owi 
wichrzyciele wydumali, że antyterroryści 
przywiozą te psy znowu. Któryś z tych 
hecownych wpadł na genialny pomysł. 
Z okolicznych wsi przywieziono parę 
suczek, które miały akurat cieczkę. Gdy 
zomowcy przyjechali z psami, hotelo-
wy proletariat wypuścił te chętne psie 
panienki. To dopiero był spektakl nad 
spektaklami!

Swego czasu uwielbiałem chodzić na 
pogrzeby. To po mojej mamusi Michasi. 
Jeszcze za czynnego, rozchodzonego 
życia ojca Franciszka zmarł pod Rzeszo-
wem jego przyjaciel, nauczyciel zresztą. 
Ojca rodzina poprosiła o parę słów nad 
grobem. Ale ten fizycznie i psychicznie 
tego nie cierpiał. Wystawił mnie. Jezu 
Chryste, co ja mam powiedzieć? Z 
jakimś żałobnikiem machnęliśmy po 
dwa ułany czystej, ale guzik to dało. 
Pogrzeb okazały społecznie i religijnie. 
Stanąłem obok wystrojonego księdza i 
zatkało mnie. Straszne milczenie nad 
trumną. I wreszcie mnie odetkało – czyś 
ty chłopie oszalał, czy ty ni mosz rozu-
mu? Knajpa stoi przy drodze, a ty idziesz 
do dołu? Tłum żałobników zafalował, 
zabrakło tylko braw. Ojciec pół roku nie 
odzywał się do mnie. 

Stanisław Kłos DOLINA RABSKIEGO POTOKU

Kolesie – to nowy wynalazek 
językowy niedorzecznika prasowego 
prawych i sprawiedliwych, posłan-
ki Beaty Mazurek. Nadała temu 
gwarowemu, rodem z szemranego 
przedmieścia, niezbyt pochlebnemu 
pojęciu zupełnie nowe znaczenie. 
Rzekłbym, wręcz o zasięgu glo-
balnym. A tak przy okazji, proszę 
zwrócić uwagę na ogromne zagęsz-
czenie Beat na metr kwadratowy żon 
prawych i sprawiedliwych. Ciekawe, 
co na to szansonistka Kozidrak i 
arystokratyczna Tyszkiewicz! Ale 
wróćmy do środka sedna, jak mawia 
inny koleś niedorzecznika. Zbie-
gowiskiem kolesiów, według pani 
Beaty, jest zgromadzenie ogólne 
naszego Sądu Najwyższego. Wiado-
mo, tak wybitny autorytet polityczny 
i intelektualny, że do tej pory znany 
tylko przez swojego męża i prezesa, 
może sobie pozwolić na obraźliwe 
traktowanie jakichś tam prawnych 
popłuczyn, które mają śmiałość 

wątpić w nieomylność Prezesa I 
Ogromnego. A przecież nawet pan 
prezydent sumituje się, że prezes jest 
najwyższą instancją sądowniczą w 
Najjaśniejszej. Od powietrza, ognia, 
wojny i takich niedorzeczników pra-
sowych zachowaj nas Panie. To już 
lepiej przywróć nam Panie Hofma-
na! Przynajmniej nie urągał wrażli-
wości estetycznej swoim widokiem. 
Nie wiadomo, czy to kolesiostwo 
rozciąga się również na Najwyższy 
Sąd Arbitrażowy, wydziały prawa 
najpoważniejszych uczelni, Naczelną 
Radę Adwokacką, Komisję Wenecką 
i Parlament Europejski. Ale na pew-
no na Trybunał Konstytucyjny.

Kundlizm – według Melchiora 
Wańkowicza, autora tego okre-
ślenia, to charakterystyczna dla 
naszych rodaków bezinteresowna 
zawiść. Tego pojęcia użył niedaw-
no wicemarszałek Brudziński. Nie 
posądzam go o to, że czytał dzieła 
Wańkowicza. Przecież ma on trefny 

korzeń. Wicemarszałek jednak sły-
szał zapewne, że dzwonią w którymś 
kosciele, ale nie miał zielonego poję-
cia w którym. A że wyraz przypadł 
do jego pismańskiego gustu, rąbnął 
nim w niepatriotycznych donosicie-
li do unijnych organów w kwestii 
zagrożenia demokracji przez Prezesa 
I Ogromnego i jego totumfackich. 
Językowa elegancja, skromność, 
przejawy miłości bliźniego i obiek-
tywizm występują u pana Brudziń-
skiego rzadziej niż bardzo rzadko, 
jak przystało na człowieka bosego na 
głowie. Dlatego jest w tak wysokiej 
cenie u pana prezesa.

Lepiszcze – to wcale nie jest to, 
o czym myślicie, czyli substancja 
spajająca ciała rozdrobnione. To 
będzie nowa partia, którą utworzy 
ojciec swojego syna, czyli Kornel 
Morawiecki. Od dziesięcioleci usi-
łował zrobić karierę polityczną i 
jakoś nijak nie wychodziło mu. Aż 
wreszcie wjechał do Sejmu na ple-

cach Kukiza. Dał tu od razu czadu, 
jak się patrzy. Aż zeźlił się okrutnie 
na swojego rumaka za wywalenie 
z klubu damy serca, która za niego 
głosowała. Wówczas sam wywalił 
się z Klubu Kukiz 15, gromko zapo-
wiadając utworzenie wpierw koła 
parlamentarnego, a później partii 
Lepiszcze. Owa partia będzie czymś 
w rodzaju kwoki, która weźmie pod 
swoje skrzydła wszystko co polityką 
w Polsce zalatuje, a nawet śmierdzi. 
Czarno widzę dla owego Lepiszcza. 
Zdolności wodzowskie i mediacyj-
ne oraz polityczna finezja byłego 
już wicemarszałka są na poziomie 
hipopotama, albo innego słonia. 
To już lepiej niechaj zabierze się za 
lepienie politycznych bałwanów, a w 
porywach glinianych garnków.

Listokleta – tak epistolarne talen-
ty ministra Zbigniewa Ziobry pod-
garnął Andrzej Rozenek od byłego 
Janusza Palikota. Pojęcie utworzone 
od rzeczownika list i czasownika 

klecić. Na wzór istniejącego już, 
kpiarskiego okreslenia wierszokleta. 
I jedno i drugie oznacza epigońskie-
go twórcę bez polotu i weny twór-
czej, kogoś, kto z lepszym pożytt-
kiem mógłby zająć się dzierganiem, 
zamiast pisaniem. Panu Rozenkowi 
chodziło głównie o niezbyt wyrafi-
nowany poziom wysmażonego przez 
ministra listu do prezesa trybunału, 
prof. Rzeplińskiego. Nie zamierzam 
recenzować treści tego listu, bowiem 
na to nie zasługuje. Ale musiał on na 
adresacie zrobić stosowne wrażenie, 
skoro od tej pory profesor mówi o 
ministrze pan Zbyszek. Spekuluje 
się tu i ówdzie, zwłaszcza ówdzie, 
że wcale nie jest to spoufalanie się, 
a raczej politowanie. Ale czyżby 
prezes śmiał to czynić w stosunku 
do najważniejszego prokuratora? 
No, no! I jak tu nie wierzyć, że jeśli 
kij ma dwa końce, to znaczy, że nie 
ma początku?

Roman Małek

KOLESIE Z LISTOKLETĄ POPADLI W KUNDLIZM

ŻYJE SIĘ!

NOWOMOWA

MÓJ POWOJENNY 
RZESZÓW

Bogusław Kotula

Jeziorko Bobrowe

Obelisk A. Fredry
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Tradycyjnie już, bo po raz kolejny z 
rzędu, Jadzia Kupiszewska na kwiecień 
przygotowała w rzeszowskim Zespole 
Szkół Technicznych program patriotyczny, 
poświęcony zbrodni katyńskiej. Nie bez 
powodu czyni to z wielkim przejęciem i 
emocjonalnym zaangażowaniem. W katyń-
skim lesie bowiem zbrodniarze z NKWD 
zakończyli strzałem w tył głowy życie jej 
ojca, Bolesława Marszałka.

Tym razem wszystko wyglądało nieco 
inaczej, gdyż łączyło się i treściowo, i oka-
zjonalnie z ukazaniem się wspomnieniowej 
książki Jadzi, zawierającej niezwykle czułą 
i przepełnioną głębokim uczuciem małżeń-
skim korespondencję, prowadzoną przez 
jej rodziców, Stefanię i Bolesława, pod 
wymownym tytułem „I nagle znikasz w 
ciemnych obłokach”. Ojciec był przedwo-
jennym oficerem zawodowym. Żołnierska 
edukacja i służba wymagała rozłąki, a 
komórek i Internetu jeszcze wówczas nie 
wynaleziono, zatem pozostawała miłość 
listowna. Córka pieczołowicie przechowuje 
epistolarne dzieła swoich rodziców. Swoistą 
kwintesencję całości zawarła w książce „I 
nagle znikasz w ciemnych obłokach”.

Wszystko powitalnie rozpoczęła gospo-
dyni całej inscenizacji według scenariusza 

Jadzi, dyrektorka Edyta Niemiec. Stosowne 
wprowadzenie historyczne zaprezentował 
prof, dr hab. Włodzimierz Bonusiak. 
W programie złożonym z twórczości 
zaczerpniętej z listów małżeńskich oraz 
poezji Stefanii Marszałek-Guniewskiej, 
Jadzi oraz Mieczysława Łypa,  próbowali 
z powodzeniem wczuć sie w nostalgiczną 
atmosferę tamtego czasu uczniowie i absol-
wenci szkoły: Diana Beniw, Aleksander 
Sikora, Bartłomiej Ciosek, Patrycja 
Dzikoń, Elena Kopaczyńska, Karolina 
Kruk, Olimpia Leniar, Seweryn Nurczyk, 
Wiktoria Ostachowicz. Nad ich przygoto-
waniem scenicznym pracowali skutecznie 
nauczyciele: Magdalena Kołodziej, Bożena 
Mazurkow i Józef Stalc. Wystąpił również 
znakomity zespół wokalny Rzeszowskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Promujące książkę spotkanie odbyło 
sie także w Klubie 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich, gdzie licznie przybyłym 
uczestnikom zaprezentowała się nie tylko 
sama autorka, Jadwiga Kupiszewska, ale 
także Stach Ożóg, który spotkanie pro-
wadził, chór Cantilena oraz wokaliści z 
klubu, przygotowani przez Ewę Jaworską-
-Pawełek.

Roman Małek 

POZOSTAŁA 
TYLKO PAMIĘĆciąg dalszy ze s. 1

W lipcu 1944 roku dowódca Armii Krajo-
wej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” powie-
rzył mu dowodzenie 27. Wołyńską Dywizją 
Piechoty AK, największym taktycznym związ-
kiem armii podziemnej. Oddziały te walczyły 
z Niemcami i z banderowcami ukraińskimi 
na Wołyniu i Polesiu. Potem przez Bug 
przedostały się na Lubelszczyznę. Jednostki 
27. Dywizji wzięły udział w akcji „Burza” – 
21 lipca 1944 zajęły Lubartów i Kock oraz 
rozbiły kolumnę zmotoryzowaną Niemców. 
25 lipca płk Kotowicz ze sztabem został 
zaproszony do kwatery radzieckiej 74. DP w 
Skrobowie pod Lubartowem pod pretekstem 
współpracy. Tu jednak dowódcy 27. Dywizji 
AK płk. Kotowiczowi nakazano, by jego żoł-
nierze złożyli broń i przeszli do nowej służby. 
Wokół Skrobowa było już pełno radzieckich 
wozów pancernych. Rodem z Rzeszowszczy-
zny Michał Fijałka, oficer Kotowicza, opisał 
te zdarzenia: „Do pokoju obok, w którym 
oczekiwali oficerowie niebiorący udziału w 
rozmowach, przeszła cała delegacja radziecka i 
polska. Głos zabrał tylko płk «Twardy», który 
spokojnie i z godnością przedstawił decyzję o 

konieczności złożenia broni. W zakończeniu 
pułkownik zwrócił się z prośbą do oficerów, 
aby użyli całego wpływu na wojsko i nie 
dopuścili do rozlewu krwi”. Oddziały AK 
złożyły broń. Płk Kotowicz rozwiązał dywizję 
26 lipca i próbował z oficerami przedostać się 
do Warszawy. Zdążył dotrzeć tylko na Pragę, 
bo wybuchło powstanie.

 Aresztowany w październiku 1944 r. w 
Kurowie i skazany 13 sierpnia 1945 roku 
wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w 
Lublinie na 10 lat więzienia, został zwolniony 
we wrześniu 1945 r. na podstawie amnestii. 
Do 1949 roku pracował jako magazynier w 
Kijawie, a potem w spółdzielniach pracy w 
Rzeszowie. Zmarł 15 października 1963 r. w 
Rzeszowie i został pochowany na cmentarzu 
Pobitno.

Płk. Jan Stefan Kotowicz był odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, 
Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Niepodległości, Medalem za Wojnę 
1919/21 i Medalem 10-lecia Odzyskania Nie-
podległości.

Ryszard Zatorski

OSTATNI DOWÓDCA 27. DYWIZJI WOŁYŃSKIEJ

NAPRZÓD JAZDA
PRZYBYSZÓWKA GWIAZDA

Początki ruchu sportowego w Przybyszówce 
datuje się na rok 1946. Młodzież w czasie wolnym 
poszukiwała rozrywki, a znajdowała ją uprawiając 
sport, rozgrywała wiele meczów między sobą, a 
czasem po znajomości ze znajomymi z sąsiednich 

wsi. Na rok 1947 
przypisujemy ofi-
cjalne zarejestro-
wanie koła LZS. 
Do jego założy-
cieli należeli: Bro-
nisław Adamiec, 
Franciszek Mach-
n ic a ,  Zyg mu nt 
R ącz y,  Ludw i k 
M a ł e k ,  F e r d y-
nand Głuszczyk, 
Władysław Sar-
na. W latach póź-
niejszych, dzięki 
staraniom i usil-
nym rozmowom 
z księdzem pro-
boszczem parafii, 

Franciszkiem Habą, wydzierżawiono teren na 
boisko sportowe. Początkowo siedzibą klubu był 
zwyczajny blaszany barak przy kościele, gdzie 
znajdowała się szatnia.        ciąg dalszy na s. 14

Znani piłkarze LZS Przybyszówka: Stanisław Nazimek, Józef Świder,  
Krzysztof Szul, Jan Miłek, Zbigniew Kot, Mirosław Świder, Jan Winiarski-
-Kot, trener Kazimierz Cholewa,  Czesław Chlebek, Stanisław Ciebiera, 
Stanisław Chlebek, Wiesław Kot, Adam Pisarek, Zbigniew Rak

Od prawej: Maria Rudnicka, Jadwiga Kupiszewska i Zbigniew Gibała.
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Maria Rudnicka jest znaną poetką, pieśniar-
ką, hafciarką i animatorką kultury. W tym roku 
obchodzi 30-lecie działalności artystycznej i 
twórczej, w tym 10-lecie twórczości literackiej. 
Urodziła się we Francji. Tam upłynęło jej 
dzieciństwo. Po powrocie do kraju zamieszkali 
najpierw w Bytomiu, później w Bielsku Białej, 
Jarosławiu i w 1960 roku osiedlili się na stałe 
w Rzeszowie. Jako żona oficera zasmakowała 
żołnierskiego życia. W tym też czasie wycho-
wywała córkę Halinę i syna Lucjana. Będąc już 
w Rzeszowie znalazła czas na studia zaoczne 
w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dzia-
łalność wokalna towarzyszyła Marii przez całe 
życie. Często brała udział w różnych imprezach 
na, które była zapraszana wraz z mężem. Miała 
okazję wówczas występować ze swoim reper-
tuarem i śpiewać piosenki nie tylko w języku 
polskim, lecz także francuskim i rosyjskim. 
Śpiewała w chórach: „Cantus” ZNP, „Cantilena” 
UTW. Obecnie udziela się artystycznie wszędzie 
tam, gdzie to tylko możliwe.  

27 kwietnia br. miała piękne spotkanie, 
benefis podsumowujący 30 lat jej działalności 
artystycznej i literackiej. Było to w Klubie 
„Turkus” w WDK. Przybyli na nie przyjaciele 
z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury, Klubu 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwa 
Przyjaciół Rzeszowa, Oddziału Rzeszowskiego 
Związku Literatów Polskich. Na spotkaniu była 
okazja przypomnienia dorobku artystycznego, 
twórczego i literackiego Marii Rudnickiej. Stach 
Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego przypo-

mniał, że jej dorobek literacki jest imponujący. 
Składa się na niego 21 tomików poetyckich. 
Nasza bohaterka – powiedział Stach Ożóg – jest 
autorką wielu tekstów piosenek. Nagrała dwie 
płyty CD. Opracowała śpiewnik „W krainie 
melodii”, w którym prezentuje wiele piosenek 
swojego autorstwa, w tym też o Rzeszowie: 
„Rzeszów – stolica Podkarpacia” i „Wspólny 
dom”. Wiele wierszy i piosenek autorka zapre-
zentowała na spotkaniu osobiście. Wspomogli 
ją w tym Stach Ożóg i Stefan Żarów. Marię 
Rudnicką od najmłodszych lat fascynowały 
robótki ręczne: serwetki robione szydełkiem z 
kordonka białego, następnie serwetki Richelieu 
i obrazy na kanwie. Miała wiele wystaw indy-
widualnych i wspólnych w instytucjach kultury 
miasta Rzeszowa. 

Jej dorobek na spotkaniu benefisowym poka-
zał w sposób multimedialny Wiesław Cupryś. 
Gościnnie wystąpiły: chór Collegium Musicum 
WDK pod dyrekcją Andrzeja Szypuły oraz 
Małgorzata Boć, Patrycja Chmiel i Aleksandra 
Stawarz od Ewy Jaworskiej-Pawełek z Klubu 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Bene-
fisantka otrzymała wiele kwiatów i gratulacji 
od znanych osób, m. in. od: prezydenta Tade-
usza Ferenca, płk. Józefa Mroczki, Małgorzaty 
Hołowińskiej, Marka Jastrzębskiego, Jadwigi 
Orzechowskiej, Mieczysława Arkadiusza Łypa, 
Mieczysławy Kaweckiej, Józefa Tadli, Stefana 
Żarowa, Stanisława Dworaka, Eugeniusza 
Buczka, Emilii Wołoszyn i Danuty Krzemie-
nieckiej-Przywary.

Stanisław Rusznica

Na początku lat siedemdziesiątych ub. wieku 
karierę zawodniczą kończą Józef Batko, Adam 
Ciepiela i Marian Spychała, który objął funkcję 
trenera w Kolejarzu Opole. Stal pozostaje nadal 
w II ligowym gronie. Przed nowym sezonem 
zostaje opracowany plan odmładzania drużyny 
polegający na  zasilaniu składu ekipy swoimi 
wychowankami. Trenerem szkółki żużlowej, 
po wyjeździe Spychały, zostaje Józef Batko, 
który wychował wielu dobrych żużlowców. Jego 
wychowankowie to Eugeniusz Rak, Adam Janik, 
Ryszard Czarnecki, Andrzej Surowiec, Ryszard 
Romaniak, Antoni Krzy wonos, Andrzej 
Delimat, Marian Dobrzycki, Roman Gieroń. 
Wymienieni w późniejszym czasie wpisali się 
w historię sekcji.

Od 1970 roku zmieniają się kierownicy: 
Franciszek Tarnowski, Jan Kochanowicz, Jerzy 
Wnuk, Tadeusz Ciupak, Janusz Szczurek, 
Edward Świderski, Antoni Czarnek, Janusz 
Łoza, Marian Rzepka. Praktycznie w każdym 
sezonie, co roku był inny kierownik drużyny.  
Nie wpływało dobrze na pracę i działalność 
sekcji, ale za to zawodnicy zdobywali coraz 
więcej doświadczenia.  Akces do Stali w tym 
okresie podpisali dwaj dobrzy zawodnicy: Zbi-
gniew Jąder z Unii Leszno i Zygmunt Friedek z 
Kolejarza Opole. W 1976 roku funkcję trenera 
drużyny obejmuje Stanisław Skowron. W 1980 
roku żużlowcy Stali otrzymali 10 motocykli 
górnozaworowych Jawa. Mając nowy sprzęt, 
młodą kadrę zawodniczą Stal zdobyła I miejsce 
wspólnie z Kolejarzem Opole w II ligowych 
rozgrywkach, ustępując mu małymi punktami.

Musiały odbyć się baraże. Stal rozgrywała 
mecz z przedostatnia drużyną I ligi Wybrzeżem 

Gdańsk. Rzeszowscy żużlowcy nie wykorzystali 
szansy i przegrali rywalizacje z Wybrzeżem o 
I ligę. Mimo przewagi 23 punktów na swoim 
torze w pierwszym meczu barażowym, nie 
gwarantowało to jeszcze awansu. W drugim 
meczu, zaliczka 23 punktów była zbyt skromna 
by uzyskać awans. Stal w rewanżu przegrała w 
Gdańsku bardzo wysoko 79: 29 zaprzepaszcza-
jąc swój powrót w szeregi pierwszoligowców. 
Po tym sezonie karierę zawodniczą zakończyli 
Zbigniew Jąder i Jan Wilk. Delimat przeszedł 
do Motoru Lublin. Roszady zawodników nie 
osłabiły rzeszowską Stal. Z Motoru Lublin 
Stal zasilił Janusz Stachyra. Wybrano nowego 
prezesa Stali Zbigniewa Grzegorczyka, który 
objął też funkcję kierownika sekcji żużlowej. 
Z młodych wychowanków Stali do poziomu  
najlepszego z nich

Grzegorza Kuźniara dostosowali się R. Czar-
necki, R. Romaniak i A. Krzywonos. W 1981 
Stal Rzeszów wygrała wszystkie pojedynki na 
własnym torze i z 5 punktową przewagą nad 
drugim w tabeli II ligowej Motorem Lublin 
wygrała awans do I ligi. Na awans zapracowali 
R. Czarnecki, G. Kuźniar, A. Krzywonos, R. 
Romaniak, R. Gieroń,  A. Janik, A. Surowiec, 
J. Stachyra,  M. Darzycki, Z. Pęcak, K. Krok. 
Większość z nich to wychowankowie szkółki 
żużlowej Stali a jeden z nich Ryszard Czarnecki, 
prawie po 18 latach w plebiscycie na dziesiątkę 
najlepszych sportowców Polski południowo- 
wschodniej w 1981 r zajął VII miejsce . Kibice w 
ten właśnie sposób docenili zawodnika i  awans 
drużyny Stali do I ligi.

Ryszard Lechforowicz
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HISTORIA 
SPORTU ŻUŻLOWEGO CZ. XX

30 LAT PRACY TWÓRCZEJ

ciąg dalszy ze s. 13
W 1950 roku oficjalnie, po raz pierwszy 

zgłoszono drużynę do rozgrywek klasy C 
okręgu rzeszowskiego w składzie: J. Kot, J. 
Oliwa, M. Czach, S. Koryl, B. Puszkare-
wicz, R. Koryl, S. Nazimek, A. Chmiel, A. 
Sagan, J. Pawłowski, bramkarz C. Majka, 
T. Chmiel, J. Korab oraz trener Jan Biały. 

Okres lat 50. XX w. był czasem dynamicz-
nego rozwoju LZS Przybyszówka. Drużyna 
seniorska w tym okresie dwukrotnie wywal-
czyła puchar RW LZS. W rozgrywkach 
uczestniczyło wówczas 5 drużyn piłkarskich. 
Drużyna seniorów w klasie A, I rezerwa w 
klasie B, II rezerwa w klasie C, juniorzy w 
lidze okręgowej oraz trampkarze w grupie 
rzeszowskiej. Taką ilością drużyn swego 
czasu mogły poszczycić się jedynie nieliczne 
kluby okręgu rzeszowskiego. Bogatą tradycję 

oprócz sekcji piłki nożnej pozostawiła po 
sobie także sekcja tenisa stołowego.

Jednak największym sukcesem, dzięki 
wielkiemu wkładowi własnej inicjatywy 
oraz pracy społecznej ludzi, takich jak 
założyciele oraz wielu mieszkańców wsi, jest 
ukończenie obiektu sportowego, na którym 
do dzisiejszego dnia są rozgrywane mecze 
LKS Przybyszówka. Obiekt został oddany 
do użytku w 1974 roku. Dzięki pomocy 
finansowej UG w Świlczy LZS Przyby-
szówka był organizatorem wielu masowych 
imprez, takich jak: spartakiady młodzieży 
szkolnej, zawody strażackie, imprezy spor-
towe dla niepełnosprawnych oraz ogólno-
polskie i wojewódzkie spartakiady LZS. 
Aktualnie drużyna piłki nożnej rozgrywa 
mecze w klasie A.

Zdzisław Daraż

NAPRZÓD JAZDA...

Tegoroczny Świa-
towy Dzień Książki 
i Praw Autorskich 
obchodzono w Rze-
szowie bardzo uro-
c z y ś c i e  w  w i e l u 
ośrod k ach k u lt u-
ry. W Osiedlowym 
Domu Kultury „Kar-
ton” Rzeszowskiej 
Spółdzielni Miesz-
kaniowej akcentem 
tych obchodów było 
spotkanie literackie 
z cyklu „Melpomena 
i inne”, na którym prezentowali się mieleccy 
poeci, twórcy Grupy Literackiej „Słowo”. Spo-
tkanie połączone było z prezentacją i kolejną 
promocją czwartego numeru „Artefaktów”. 
Zanim to nastąpiło, wystąpiły solistki Cen-
trum Sztuki Wokalnej Anny Czenczek z Rze-
szowa, Natalia Rapczak i Wiktoria Sutyła. 
W minikoncercie zaśpiewały swoje najnowsze 
piosenki, którymi zachwyciły wszystkich 
uczestników spotkania. 

W tej atmosferze, w drugiej części, pre-
zes Grupy Literackiej „Słowo”, Zbigniew 
Michalski, przystąpił do zaprezentowania 
samych arteków oraz wybranych wierszy, 
fragmentów prozy i poezji. Wspomagali go 
w tym: Barbara Augustyn, Stefan Żarów, 
Aleksandra Piguła i Jan Stępień. Po tej pre-
zentacji było wiele wypowiedzi połączonych 
z gratulacjami dla autorów. Z zasłużonymi 

gratulacjami jako pierwszy wystąpił prezes 
rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich, Mieczysław Łyp. Przedstawił przy 
tym własną, merytoryczną ocenę dotychczaso-
wej twórczości poetów i pisarzy. Wielu z nich 
zaprosił do wstąpienia w szeregi ZLP. Józef 
Tadla, kierownik ODK „Karton”, przekazał 
na ręce prezesa, Zbigniewa Michalskiego, 
list dziękczynny, a Jerzy Nawrocki, członek 
rzeszowskiego Oddziału ZLP, wręczył Jano-
wi Stępniowi książkę z osobistą dedykacją i 
gratulacjami. 

Na spotkanie przybyło wielu gości, którzy 
w dalszej części przyłączyli się do osobistych 
gratulacji i aktywnie brali udział w kole-
żeńskich dysputach. Było wielu członków 
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i stałych 
sympatyków arcyciekawych spotkań literac-
kich, jakie odbywają się w „Kartonie”.

Stanisław Rusznica

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Od lewej: Józef Tadla, Zbigniew Michalski, Jan Stępień, Barbara 
Augustyn, Stefan Żarów, Jerzy Nawrocki.  Fot. Aleksander Walat 

13 października 1973 roku. Pożegnanie Józefa Batki przed meczem z ZSRR. Na czele masze-
rują Józef Batka i Marian Spychała.



ECHO RZE SZO WA Nr 05 (245) rok XXI maj 2016 r.15

Od 2010 roku zasadniczo zmieniło się funkcjonowanie 
Oddziału Leczenia Uzależnień. Jest to oddział kameralny, 
przeznaczony do leczenia 20 osób. Mieści się w odnowionej 
i przystosowanej do tego celu części budynku Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. 
Kochanowskiego.

O przyjęcie do oddziału mogą ubiegać się osoby dorosłe 
uzależnione od alkoholu, innych substancji psychoaktyw-
nych, a także cierpiące z powodu uzależnień niechemicz-
nych (głównie hazard). Każde przyjęcie poprzedzone jest 
konsultacją diagnostyczną oraz wymagana jest minimum 
10-dniowa abstynencja lub odbycie detoksykacji. Czas 
leczenia wynosi 7 tygodni.

Pacjenci oddziału korzystają z konsultacji medycznych 
(specjalista psychiatra, internista) oraz całodobowej opieki 
pielęgniarskiej (bezpłatne świadczenia).

Na co mogą liczyć pacjenci: profesjonalna diagnoza osób 
uzależnionych od alkoholu, hazardu; terapia osób uzależnio-
nych od alkoholu, hazardu; nowoczesne standardy leczenia 
uzależnień – terapia indywidualna, grupowa. Do dyspozycji 
pacjentów jest specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfi-
kowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci).

Prowadzone jest również leczenie osób żyjących z osobą 

uzależnioną. Dla takich pacjentów w ofercie jest: profesjo-
nalna diagnoza; indywidualna psychoterapia; grupa terapeu-
tyczna; specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani 
terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)

Leczenie osób z syndromem DDA: kompleksowa dia-
gnoza psychologiczna, indywidualna długoterminowa psy-
choterapia, psychoterapia grupowa. Również do dyspozycji 
pacjentów jest specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfi-
kowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Cen-
trum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie dodatkowo zajmuje 
się takimi zagadnieniami, jak: diagnoza i psychoterapia 
osób doświadczających przemocy w rodzinie; diagnoza i 
psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, diagnoza i psy-
choterapia osób wyko-
rzystywanych seksu-
alnie (również dzieci), 
porady psychologiczne 
dla rodziców dzieci 
eksperymentujących ze 
środkami psychoak-
tywnymi.

NOWOCZESNY ODDZIAŁ 
LECZENIA UZALENIEŃ

POWIEDZIELI
Mam pomysł wybudowania w miejscu 

pomnika Walk Rewolucyjnych pięknej statui 
Matki Boskiej Rzeszowskiej, patronki miasta.

Włodzimierz Nowak 

Teraz znowu, jak za czasów PRL, władza 
mówi, co mamy myśleć o historii Polski, kto 
jest zdrajcą wśród żyjących i dawnych poko-
leń. Na to się nie zgadzam i myślę, że bardzo 
wielu ludzi nie chce się na to zgodzić.

pisarz Andrzej Zagajewski

Wszystkie rządy od lewicy po prawicę 
pokazywały, że jeśli Kościół wystarczająco 
intensywnie i wystarczająco długo będzie 
naciskał, to zawsze dostanie to, co będzie 
chciał.

pastor Kazimierz Bem, 
filozof Jarosław Makowski

Od 1989 roku w mediach publicznych nie 
było tak dużej skali zwolnień. Pracę straciło 
już 80 osób.  

Jan Dworak 
  
Nie ma w Polsce siły zainteresowanej 

budową Kościoła otwartego, takiego do 
jakiego zmierza papież Franciszek. I sam 
polski Kościół nie ma w tym interesu. Silnie 
zaangażował się w popieranie państwa ideolo-
gicznego, narodowo-katolickiego.

publicystka Agnieszka Kublik

Także we wspólnotach chrześcijańskich 
są karierowicze. Udają, że wchodzą do niej, 
ale to złodzieje i zbóje okradający Jezusa z 
chwały.

papież Franciszek

W najważniejszym kościele diecezji biało-
stockiej, w katedrze, krzyż został zastąpiony 
przez rękę z mieczem – symbol ONR. To był 
jeszcze kościół? 

o. Jacek Gądek

Rozwodnicy powinni odnaleźć swe miejsce 
w Kościele oraz uczestniczyć w życiu wspól-
noty chrześcijańskiej.                                    

papież Franciszek

Najbardziej obciążony most, czyli zapora, 
znajduje się w południowej części miasta. I 
aby zdjąć z niego część ruchu, trzeba budować 
kolejne mosty na południu miasta. Jednym 
z nich powinien być most, który połączy ul. 
Grabskiego z Żeglarską.

prezydent Tadeusz Ferenc

Demokratyczne państwo prawa opiera się 
na poszanowaniu godności. Nawet 400 posłów 
nie może uchwalić uchylenia tej godności.

prof. Andrzej Rzepliński 

Jest jakaś granica robienia z ludzi kre-
tynów i udowadniania im, że Trybunał 
Konstytucyjny, który bada zgodność prawa z 
konstytucją, tę konstytucję łamie.

Bronisław Komorowski

Jest bardzo duża szansa na kolejne posze-
rzenie Rzeszowa. Byłem na spotkaniu z 
mieszkańcami Bzianki. Mieszkańcy chcą 
inwestycji w infrastrukturę, edukację i kul-
turę. To oczekiwanie spełnimy, gdy Bzianka 
stanie się częścią Rzeszowa.

prezydent Tadeusz Ferenc

Nie obronimy demokracji bez wolności 
mediów. Musimy bojkotować media zawłasz-
czone przez jedną partię, prostować uparcie 
codzienne kłamstwa, wracać do prawdy.

publicysta Seweryn Blumsztajn 

Dzisiejsza opozycja, będąc jeszcze u wła-
dzy, przespała nieprawdopodobnie sprawę 
kształcenia obywatelskiego, budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

prof. Andrzej Zoll 

W kościele katolickim jest bardzo wielu 
współwyznawców, z którymi nie jest mi po 
drodze w sensie społeczno-politycznym. I 
to, że muszę się tłumaczyć zacnym skądinąd 
ateistom, uważającym, że Ojciec Rydzyk jest 
w Kościele papieżem, zrobiło się dręczące i 
nużące .

Jerzy Sosnowski, pisarz 

Demokracja uprawnia obywateli nie tylko 
do głosowania raz na cztery lata, ale także do 
wtrącania się.                             

prof. Marcin Król

W Polsce heroizm codzienności sprzedaje 
się gorzej niż ułańskie fantazje i marzenia o 
Dolinie Krzemowej.                    

publicysta Marek Grudziński

Cokolwiek się zdarzy, Rosja pozostanie 
naszym wielkim sąsiadem, a w jej narodowej 
pamięci nie ma nic świętszego niż przechowy-
wana w każdej rodzinie cześć dla bohaterstwa 
ofiar wojny z hitleryzmem. Projekt usunięcia 
pomników już wzbudza zrozumiałe zgorsze-
nie, a na świecie zostanie to odczytane jako 
jeszcze jedno świadectwo polskiego nacjona-
lizmu i rusofobii. 

prof. Jerzy Jedlicki

Platforma Obywatelska schodzi powoli ze 
sceny politycznej, chowa podwozie i odlatuje 
w niebyt . 

Marek Jakubiak, Kukiz’15 

Niewielu inteligentów z wiejskim rodo-
wodem będzie pamiętać komu zawdzięczają 
bezpłatne wykształcenie. Będą czcić „żołnie-
rzy wyklętych”, nie wiedząc, że gdyby tamci 
zwyciężyli, to oni byliby dziedzicznie służą-
cymi w folwarku. Nikt w PRL nie zadbał o to, 
aby zachować świadomość swojej przeszłości.                                       
publicysta Jan Lis 

Strasznie mnie boli, że nikt z hierarchów 
nie chce bronić demokracji w Polsce. I że 
bardzo łatwo pogodziliby się, pewnie już się 
pogodzili, z autorytaryzmem, który nie wia-
domo jeszcze, jakie formy przybierze, ale już 
jest u naszych drzwi.

ks.prof. Alfred Wierzbicki

Polska klasa średnia wypięła się na etos. 
Takie słowa jak „państwo”, „inteligencja”, 
„sprwiedliwość społeczna” uznaje za anachro-
niczne. I chwali się cynizmem.

publicysta Sławimir Sierakowski

Jeśli od tylu już lat jest religia w szkołach, 
a młodych ludzi w kościołach coraz mniej, 
dorosłych powoli też, to mamy poważny 
problem. Nie tylko religijny ale i społeczny.

scenarzysta Robert Brutter

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 doczekałem się! Mamy nową definicję komu-
nizmu, uchwaloną przez naszych wybrańców przy 
okazji formułowania tekstu ustawy dekomunizacyjnej. 
Skoro w Polsce nie było komunizmu, a ustawę trzeba 
było przyjąć, ku uciesze Prezesa I Ogromnego et con-
sortes, zatem należało dopasować definicję. Uchwalono 
parlamentarnie, że komunizmem jest okres PRL-u 
oraz to, co go poprzedzało. I nikt z posłów nawet 
nie zająknął się. To nie lepiej było przyjąć ustawę o 
depeerelyzacji i uniknąć terminologicznej śmieszności, 
że o historycznej głupocie nie wspomnę? Pewnie nie! 
Przecież dopiero dekomunizacja brzmi jak należy, 

chociaż niezmiernie fałszywie. W dodatku jest po linii, 
na bazie i w ramach wyznawanej przez nową władzę 
polityki historycznej. Zresztą poprzednia władza wcale 
nie była lepsza. Muszę tu przypomnieć, iż rzetelnej 
historii tak potrzebna jest polityka jak zającowi dzwo-
nek a świni siodło.

Gdy tylko słyszę od polityków, że przyszedł czas 
mówienia historycznej prawdy, to wiem, że zafundują 
mi w większości wierutne bzdury i bezczelne łgar-
stwa ubrane w wyświechtane szaty liturgii władzy, 
wyperfumowane patriotyczną sofistyką i narodową 
tromtadracją. I ciemny lud to jakoś kupuje! Nie dziwię 
się wykorzystywaniu niewiedzy ludzi młodych, ale nie 
jestem w stanie zrozumieć oportunizmu ich rodziców 
i dziadków, którzy z podkulonymi ogonami przyjmują 
poniżająco krzywdzące oceny ogromnego dorobku ich 
życia w czasach PRL-u, ich zawodowych biografii, oby-
watelskich poświęceń i dobrze pojmowanego patrioty-
zmu. Mówię o przytłaczającej większości normalnych 
Polaków, a nie ideowych i systemowych popaprańcach, 
bo taki margines też istniał, ale nie warto sobie nim 
zaprzątać czegokolwiek. Przecież doświadczana przez 
rodaków prawda historyczna tamtego czasu jest war-
tością, którą należy bronić, oczywiście, z wyłączeniem 
owego marginesu.

Pojawia się obecnie zupełnie inna wersja wydarzeń 
z tamtych lat. Na narodowy śmietnik historii wyrzuca 
się hurtowo nie tylko pomniki, ale i znaczące fakty, 
postacie, dokonania i całe pokolenia. Tak, jakby ci od 
nowej polityki historycznej bali się tamtego okresu 
i chcieli go wymazać z narodowej pamięci. W ich 
miejsce kreuje się nowych bohaterów, nie licząc się z 
historycznymi realiami. Na topie są żołnierze wyklę-
ci, za którymi ciągną się paskudne ogony, budzące 
wielkie kontrowersje. Pasują oni jednak do modelo-
wego bohatera antykomunisty. Pasował podhalański 
Kuraś, pasuje i podlaski Łupaszka, chociaż według 
historyka IPN popełnił zbrodnię ludobójstwa. Także 
niektóre postacie z rzeszowskiego pomnika Żołnierzy 
Wyklętych też budzą niemałe kontrowersje. Ale, jeśli 
to kogos dowartościowuje, niech i tak będzie.

Obecny dyrektor Centralnego Archiwum Woj-
skowego, którego nazwiska nie warto wspominać, 
pozwala sobie na wygłaszanie za nasze pieniądze 
idiotyzmów w postaci „żołnierze 1. i 2. Armii Wojska 
Polskiego nie są wojskiem polskim, a ich szlak bojowy 
nie jest częścią historii naszego oręża. Żołnierzy z lat 
1943-1989 hańbi obrona komunizmu”. Czy możliwa 
jest większa brednia i zarazem zniewaga? Przecież w 
I Armii służyli ci zesłańcy i potomkowie, którzy nie 
zdążyli do Andersa, zaś w drugiej liczni partyzanci z 
ugrupowań okupacyjnych, zwłaszcza AK. Oni pewnie 

nawet nie wiedzieli, co to jest komunizm. Dla nich 
liczyło się pokonanie znienawidzonego i okrutne-
go wroga. Jakimi obrońcami komunizmu byli dla 
przykładu Aniela Krzywoń i polegli pod Siekierkami 
pancerniacy? Ciekaw jestem, jak czują się całe poko-
lenia poborowych, którzy ofiarnie służyli w wojsku 
do 1989 roku, a których ów mądry inaczej dyrektor 
poniewiera komunistyczną hańbą, a także wręcz im 
ubliża? Będą to także znosić bez szemrania? Przecież 
to tylko rozzuchwali politycznych kłamców, którym 
jakoś nie przeszkadza to, że ich idol, marszałek Pił-
sudski, pouczał, iż „naród, który nie szanuje swojej 
przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do pszyszłości”. To jak to jest? Czyżby 
marszałek nie wiedział, co mówi, a ów dyrektor oraz 
polityczna spółka i owszem? 

Powróćmy do ustawowej dekomunizacji według 
nowej definicji komunizmu. Może kilka przykładów 
niezgłębionej głupoty z tym związanej. W królewskim 
mieście Krakowie pewnie niejeden król przewrócił 
się w wawelskim grobie, gdy pojawiły się dekomuni-
zacyjne zapędy nawiedzonych inkwizytorów, którzy 
chcą wywalić wszystko, co w publicznej przestrzeni 
kojarzy się z socjalizmem, bo to, co kojarzyło się ze 
Związkiem Radzieckim i komunizmem, już dawno 
wywalono. Nie czepiono się socjalisty Piłsudskiego, 
ale innych, a jakże. Zdekominizowaniu podlega Maciej 
Słomczyński, jedyny w świecie tłumacz dzieł wszyst-
kich Szekspira, więzień Pawiaka i członek AK. Ale 
coś tam podpisał w czasach stalinowskich. Nie lepiej 
będzie z literatem Julianem Przybosiem, wywodzącym 

się z podrzeszowskiej Gwoźnicy, uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej. Ale splamił się wstąpieniem do 
PPR. Władysława Broniewskiego nie uchroni przed 
dekomunizacją ani „Bagnet na broń”, ani wspaniała 
poezja, ani walka w Legionach Polskich, ani Order 
Virtuti Militari. Kładzie go tomik „Komuna Pary-
ska”, a przecież paryscy komunardzi to taki sam 
paskudny pomiot, jak i komuniści sowieccy. A co! 
Święta prawda!

Ktoś powie, wiadomo, mieszczański zaduch Krako-
wa, zalatujący dulszczyzną. Niekoniecznie! W europej-
skiej stolicy kultury, Wrocławiu, wcale nie jest lepiej. 
Będą wznosić pomnik wyklętych, chociaz 70 procent 
mieszkańców jest przeciwna owej inicjatywie. Tutaj 
dekomunizatorom nijak nie pasuje do europejskiego 
wizerunku Ludwik Waryński, pomimo że nic nie 
wiedział o komuniźmie, gdy zamęczano go w carskich 
kazamatach. Na patrona ulicy nie pasuje także Jurij 
Gagarin, pierwszy kosmonauta. Ale tu dowcipnie 
odezwali się wrocławscy socjaldemokraci, którzy zor-
ganizowali w tej sprawie ucieszny happening. Otóż w 
tej formie przechrzcili ulicę Gagarina na ulicę nielota 
Antoniego Macierewicza.

W Rzeszowie też mamy nie byle jakich dekomuni-
zatorów, zwłaszcza jednego, takiego niemal dekomuni-
zacyjnego Torquemadę. Tego od piłsudczyków, który 
w ciągu kilkunastu lat wznosi pomnik marszałka i 
udało mu się nawet wbudować kamień węgielny oraz 
obudować go mizernym, ceglanym słupkiem, przy 
którym spacerujące pieski podnoszą tylną nogę. Ale 
w kwestii rozwalania pomników już istniejących jest 
taki wyrywny jak janosikowi Pyzdra i Kwiczoł w 
wojnie o miedzę. Chce nawet zburzyć blaszaną rzeźbę 
przestrzenną, stojącą przed szafą przy skrzyżowaniu 
Dąbrowskiego i Wincentego Pola, bo kojarzy mu się 
z sierpem i młotem. Raz sierpem, raz młotem aż w 
taką głupotę, chciałoby się rzec. Szeregowemu Pie-
truszce też wszystko kojarzyło się z dolnymi atrak-
cjami Maryni. Przynajmniej błogo mu się wówczas 
robiło. Panie dekomunizatorze, ten blaszany element 
plastyczny został postawiony, jako jeden z wielu, w 
latach siedemdziesiątych w ramach akcji wspierania 
sztuki przez zakłady pracy. I wie pan z czym ten twór 
kojarzył się wówczas rzeszowianom? Z otwieraczem do 
butelek. I to skojarzenie jest realistyczne. A pan zszedł 
do poziomu szeregowego Pietruszki. Szczęść Boże! I 
jak tu nie mieć szacunku dla marszałka Piłsudskiego, 
który twierdził – kto w młodości nie był socjalistą, 
będzie na starość świnią.

Roman Małek

ZEZEM NA WPROST 

KPINY Z HISTORII
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Rozmaitości

KRZYŻÓWKA

Poziomo: 3/ „Tamten Rze-
szów” F. Kotuli, 7/ słynny 
wyrób z Zelmeru, 8/ do roz-
wiązania z matematyki, 9/ 
sedno jak osoba, 10/ trzyma 
firanki w oknie, 11/ długi, 
okrągły ser, 14/ wielki pożar, 
15/ do rysowania linii, 16/ 
konkretna rzeczywistość.

Pionowo: 1/ pora z majem, 
2/ pociecha, przynosi uko-
jenie, 3/ zarośla nad Wisłokiem, 4/ czerwienią się i chwalą 
koralami wśród drobiu, 5/ żółty, wiosenny na rabatce, 6/ paka 
w Załężu, 11/ szereg bzów w parkowej alejce, 12/ kanapa w 
gabinecie doktora, 13/ arystokracja. 

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

Emilian Chyła 
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ZAPARKOWAŁ 
NA DRZEWIE

Zakończył jazdę w rowie i 
zwiał. Policjanci rychło ustalili, 
że kierowca fiata „zaparkowane-
go” w Jureczkowej w rowie przy 
drzewie, to 37-letni mieszkaniec 
powiatu bieszczadzkiego. Miał on 
w organizmie ponad 4 promile 
alkoholu i sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów do 2020 roku. 
Obie okoliczności dyskwalifiko-
wały go do kierowania pojazdem. 
Ba, przeciętny człowiek w takim 
stanie upojenia alkoholowego nie 
jest w stanie nawet się poruszać, a 
co dopiero myśleć. Ale jak widać 
są wyjątki od reguły. 

PECHOWA UCIECZKA 

Pechowy był wypadek i jego 
następstwa. 23-letni kierowca 
audi spowodował kolizję trzech 

pojazdów w Rzeszowie. Okazało 
się, że godzinę wcześniej odjechał 
on spod sklepu w Boguchwale, 
gdzie jego 30-letni znajomy ukradł 
alkohol oraz inne przedmioty, 
po czym wsiadł do rzeczonego 
audi i odjechali. Wartość skra-
dzionych artykułów oszacowano 
na niemal 700 złotych. Kierowca 
dostał mandat karny w wysokości 
250 złotych, jego pasażer złodziej 
odpowie za kradzież. Chyba nie 
tylko mandat go czeka.

 
PRÓBOWAŁ PODPALIĆ

Policjanci wydziału prewencji 
zatrzymali 34-letniego mieszkań-
ca powiatu dębickiego. Według 
relacji świadków mężczyzna pró-
bował dwukrotnie o trzeciej nad 
ranem podpalić dystrybutor na 
stacji paliw przy ulicy Kościuszki 
w Dębicy. Policjanci związali mu 
ręce kajdankami, alkomat wyka-
zał, że agresywny mężczyzna z 
Nagawczyny jest trzeźwy… Ale 

funkcjonariusze nie odpuścili. W 
szpitalu pobrano niedoszłemu pod-
palaczowi krew by zbadać, czy nie 
był naćpany narkotykami. Żadna 
okoliczność nie będzie usprawie-
dliwieniem dla jego wyczynów?

 
NA TRZEŹWO 
W KAPLICZKĘ

W Pakoszówce kobieta straciła 
panowanie nad pojazdem, zjechała 
na pobocze i uderzyła w przy-
drożną kapliczkę. Działo się to w 
środku dnia. Ona i pasażer zostali 
przewiezieni do szpitala w Sanoku. 
Kobieta doznała obrażeń ręki oraz 
nogi, natomiast stan mężczyzny 
lekarze określili jako ciężki. Poli-
cjanci ustalili, że kierująca autem 
była absolutnie trzeźwa, ale chyba 
zderzyła się z trudnymi do poko-
nania warunkami na drodze. Nie 
dostosowała po prostu do nich 
swoich zdolności jako kierowca. 
Jechała za mało ostrożnie.
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Kogut okrutnie zeźlił się, gdyż kurnik nie przestrzegał jego praw objawionych. Nie po to wielbi 
Prezesa I Ogromnego, aby byle kura olewała jego majestat. No i w taki oto sposób zaczął nauczać 
kury, jak mają go wielbić. Ale łaskawy! Raczył nawet podnieść pazur do ucałowania. 

No i mamy maj – miesiąc pełen 
zieleni, miłości i matur. Zieleń 
kojarzy mi się z przyrodą, ale też 
z zielonym mundurem, do którego 
mam sentyment i to nie tylko dla-
tego, że w szafie wisi mój galowy i 
polowy zielony mundur z szerokim 
sznurem z ramienia i z najwyż-
szym stopniem instruktorskim, ale 
też z miłością. Wiadomo nie od 
dziś, że za mundurem panny sznu-
rem. Tylko dzisiaj nie za bardzo da 
się połączyć mundur i miłość. 

Wojskowy nie jest pewien dnia, 
ani godziny, gdy otrzyma rozkaz, 
to nie ma zmiłuj się, trzeba szybko 
pakować manatki i na drugi dzień, 
skoro świt chłodna Anglia, zaraz 
potem dla odmiany ćwiczenia w 
Norwegii, zaś dla ogrzania się 
Afryka. Cel sprecyzowany jasno – 
gdziekolwiek będą, mają znaleźć 
zagubioną mgłę wroga i nieska-
laną, prawdomówną brzozę. I 
żadnych tłumaczeń, a tym bardziej 
wątpliwości. A że nie znajdą, no 
cóż, żołnierz ma wykonywać bez 
szemrania polecenia zwierzchni-
ków. Widocznie zapomniał wojak 
pomodlić się przed każdą czyn-
nością wojskową i teraz niebo go 
karze. 

Zestresowany i pełen winy żoł-
nierz nijak się sprawdza w sypialni. 
Albo śpi jak kamień, albo zrywa 
się z okrzykiem – do boju! A to 
dlatego, że trzeci wyznacznik maja, 
czyli matura, ma być świadectwem 
dojrzałości (czytaj odpowiedzial-
ności), a z dojrzałymi decyzjami 
zamglonych to jakoś nijak. No, 
to się porobiło! I z uroków maja 
pozostało mi jedynie popatrzeć na 
trawkę nad Wisłokiem i posłuchać 
szumu dwóch brzóz przy moim 
wieżowcu.

Yetuś też co chwilę zmienia 
chaszcze, ale widać taki żywioł 
chaszczowego. Żeby mi nie zginął 
w jakiejś niecodziennej mgle, bo 

wtedy pozostaną mi tylko modły 
do świętego Antoniego, wszak jest 
patronem wszelkiego, co się zgubi, 
nawet gdy to będzie mgła wroga.

I tu muszę zdecydowanie zapro-
testować! Każdy wojak sprawdza 
się w sypiali – potrafi przespać 
całą dobę! 

***
Widzisz , muszę Ci jednak 

wytłumaczyć coś, o czym ani Ty, 
ani inne dwónożne w spódnicach 
pojęcia nie macie. Otóż, droga 
Ninko, wilgotne oczy u mężczyzny 
nie zawsze są oznaką uczucia. Maj, 
jako miesiąc, sam w sobie jest OK, 
ale te pyłki. Potrafią rozłożyć naj-
bardziej twardego. Widzisz, wojak, 
jeśli już podpisał cyrograf, musi się 
liczyć z tym, że nie ma się z czym 
liczyć. Mgła, czy nie mgła, trzeba 
przeć naprzód, w dodatku przo-
dem, co ważne. A miłość? Cóż, na 
to zawsze jest czas, był i będzie, 
wiosna swoje prawa ma. I szlus! 

Kiedyś słyszałem dowcip, jak 
wyglądałby świat bez kobiet. Otóż, 
same kanały sportowe i parędzie-
siąt lig mistrzów. Ale nuda! A co 

do Antoniego, nie wymieniaj imie-
nia nadaremnie. A potem nie mów, 
że nie ostrzegałem. Wspomniałaś 
coś o dojrzałych decyzjach. Otóż 
i ja zapragnąłem zmienić coś w 
swoim życiu i zapuszczam włosy. 
Mam już jakieś 3 milimetry i 
dobrze mi idzie, ale jeszcze szału 
nie ma. Zobaczymy. Może już za 
jakiś czas ponownie obejrzę swoją 
grzywkę bez pomocy lusterka? Ileż 
to lat minęło, kiedy z emocjami 
na twarzy zastanawiałem się – 
head&shoulders czy familijny? 

Ninko, wierz mi, że nie przed 
każdą czynnością wojskową wypa-
da się modlić. Choć nie zaszkodzi, 
to fakt. Jednak ten, jakże specy-
ficzny, zawód wymaga również 
wielu specyficznych umiejętności, 
wbrew pozorom szerokiej wiedzy, 
choć czasami lapidarnie wyłożo-
nej. I właśnie taki fragment owej 
wiedzy chcę przekazać naszym 
Czytelnikom, bez względu na kolor 
munduru: 1. Nie myśl. 2. Jak już 
pomyślałeś, nie mów. 3. Jak już 
powiedziałeś, nie pisz. 4. Jak już 
napisałeś, nie podpisuj. 5. Jak już 
podpisałeś, to się, kruca, nie dziw! 

***
I jeszcze jedna rzecz na koniec. 

Chłopaki, bez Was ekstraliga jest 
jak ryba bez roweru! Czyli bez 
sensu! Wracajcie, bo się zapłaczę.

Nina Opic + Yetyss Kezungg

MIŁOŚĆ, MUNDUR 
I MATURA

Z ŁAWECZKI NAD WISŁOKIEM POLICJAŁKI

Pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chciałby 
to sprawdzić.

S. Kisielewski

Gdyby było więcej dyskretnych mężczyzn, byłoby 
mniej cnotliwych kobiet.

A. Moravia

Nowa władza dokonuje dobrej zmiany, ale wcale 
nie na lepsze.

J. Hausner

Kto w młodości nie był socjalistą, będzie na sta-
rość świnią.

J. Piłsudski

Pierwsze prawo dziur – jeśli jesteś w dołku, prze-
stań kopać.

zasłyszane

Jedynie w przypadku 500+ dziecko nie jest od 
poczęcia ale od urodzenia.

B. Borusewicz

Góralski pogrzeb tym różni się od wesela, że na 
pogrzebie jest o jednego pijanego mniej.

Z. Grabowski

Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma pra-
wa do przyszłości.

J. Piłsudski

Zebrał Rom


