
Nr 10 (250) lRok XXI październik 2016 r. lISSN 1426 0190 Indeks 334 766 lwww.echo.erzeszow.pl Cena 2 zł, VAT 5%
Miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa

250. NUMER „ECHA RZESZOWA”
s. 8-9

Zarząd TPRz i kolegium redakcyjne „Echa Rzeszowa” w ratuszu. Od lewej: Stanisław Rusznica, Zygmunt Rybarski, Alicja Trzyna, Krzysztof Kadłuczko, Aleksander Nowosad, 
Zdzisław Daraż, Józef Kanik, Bolesław Pezdan, Ryszard Lechforowicz, Roman Małek, Ryszard Zatorski, Stanisław Ząbek. Fot. A. Baranowski

PRZYJECIELE RZESZOWA
DZIŚ I JUTRO

Towarzystwo, do którego należymy, 
ma już ponad 20 lat. Organizować towa-
rzystwo przyjaciół miasta, w którym nie 
odbywały się emocjonalne wydarzenia 
historyczne, nie jest rzeczą łatwą. Obecny 
Rzeszów w 90 proc. zamieszkują ludzie 
napływowi i przypadkowo z nim zwią-
zani. Polityka poszerzania granic miasta 
spowodowała, że mieszkańcami miasta 
zostali obywatele okolicznych wsi, dla któ-
rych małą ojczyzną są nadal ich rodzinne 
wsie. Dlatego budując program TPRz 
należało ten czynnik uwzględnić. 

Były rozmaite podejścia do bazy człon-
kowskiej. Pojawiły się postulaty, że TPRz 
ma być stowarzyszeniem powszechnym, 
np. w pewnym okresie towarzystwo skła-
dało się głównie z urzędników urzędu 
miasta i urzędu wojewódzkiego. Różne 
były propozycje w sprawie kryterium 
przynależności do TPRz. Domagano 
się np., aby do stowarzyszenia należeli 
wyłącznie ludzie młodzi lub pracownicy 
zakładów pracy. Z tych doświadczeń 
można zarysować dzisiaj podstawowe 
założenia organizacyjne dla stowarzysze-
nia. Wydaje się, że członkami towarzystwa 
powinny być osoby, które publikują lub 
mają dostęp do publikatorów, albo osoby, 

które mają dostęp do trybuny różnych 
przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń 
i chętnie z nich korzystają. Mniej więcej 
właśnie tak obecnie zostało ukształtowane 
nasze stowarzyszenie. 

Członkami TPRz są osoby aktywne 
na różnych polach – posłowie, radni, 
pracownicy urzędu miasta, wykładowcy 
uczelni, dziennikarze itp. Stowarzyszenie 
skupia rzeszowską inteligencję. Dawni 
mieszkańcy wsi, tradycyjnie z nią zwią-
zani, pomimo że mieszkają w Rzeszowie, 
za swoją małą ojczyznę uważają: Zalesie, 
Przybyszówkę, Białą, Słocinę, dlatego ich 
integracja z Rzeszowem jest jednym z 
priorytetów działania TPRz. W związku z 
tym będziemy wspierać powstawanie kół 
osiedlowych i szkolnych TPRz.  

Przywiązujemy też wagę do imprez 
integracyjnych, stąd właśnie pomysł 
na Konkurs Piosenki o Rzeszowie, Bal 
Przyjaciół Rzeszowa. Chodzi o pobudza-
nie wśród mieszkańców patriotyzmu rze-
szowskiego. Obok dróg i mostów, budowli 
i pomników Rzeszów winien mieć swojego 
ducha.

Zdzisław Daraż,
prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Rzeszowa

To był  szok .  Cz y 
organizatorzy nietypo-
wego, bo plenerowego 
koncertu, na który skła-
dały się utwory rodem 
z muzyki operowej i 
operetkowej, przypusz-
czali, że spotka się on 
z tak wielkim zaintere-
sowaniem? W niedzielę, 
11 września, prezydent 
Rzeszowa oraz dyrek-
cja Filharmonii Podkarpackiej zaprosili 
mieszkańców miasta i okolic na koncert na 
estradzie ulokowanej tym razem przy alei 
pod Kasztanami, w pobliżu słynnej już i 
atrakcyjnej multimedialnej fontanny. Zaim-
prowizowana widownia ulokowana przed 
średniej wielkości estradą, a także zbocza i 
zwieńczenie terenu wypełniły się kilkoma 
setkami słuchaczy przychodzącymi nawet z 
całymi rodzinami, zainteresowanymi pro-
ponowanym programem. 

Wykonawcami byli śpiewacy: Aleksandra 
Wiwała, Sylwia Strusińska, Adam Szerszeń, 
Dariusz Stachura oraz orkiestra Filharmo-
nii Podkarpackiej, prowadzona tym razem 
przez Piotra Sułkowskiego. Orkiestra wystą-
piła z konieczności w nieco zmniejszonym 
składzie, ale profesjonalne nagłośnienie 

sprawiło, że obiór muzyki odbywał się bez 
szczególnego uszczerbku na brzmieniu. 

Program był bardzo urozmaicony, skon-
struowany zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami obowiązującymi przy takich 
okazjach. Koncert rozpoczęła dynamiczna 
uwertura z opery Carmen, a zaraz po niej 
zabrzmiała aria Torreadora z tejże opery 
G. Bizeta, po niej były: walc Julii z opery 
Romeo i Julia Ch. Gounoda oraz aria Rusał-
ki z opery o tym samym tytule A. Dworza-
ka. Były słynne pieśni, m.in. neapolitańska 
Core’ngrato S. Cardilla, O sole mio, Funi-
culi funicula i cała seria arii oraz duetów 
z lubianych powszechnie operetek Lehara, 
Kalmana, a także z musicalu My fair Lady F. 
Loewego. W sumie 18 utworów. Nie sposób 
zresztą wymieniać całego programu dowcip-
nie zapowiadanego przez Dariusza Stachurę. 

ciąg dalszy na s. 10

MUZYKA 
PRZY FONTANNIE

Koncert przy fontannie. Fot. J. Dynia
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Akcja zapoczątkowana na Facebooku jest reakcją na projekt 
„Stop Aborcji”, wprowadzający całkowity zakaz przerywania 
ciąży oraz kary m.in. dla kobiet, które poddadzą się aborcji.  
Sejm skierował go do prac w komisji, jednocześnie odrzucając 
w pierwszym czytaniu projekt, który miał zliberalizować obo-
wiązujące przepisy aborcyjne. W wielu miastach zaplanowano 
manifestacje.

Główna manifestacja  odbyła się  na Placu Zamkowym w 
Warszawie. Uczestnicy protestów przynieśli ze sobą transpa-
renty. „Kobieta to nie inkubator”, „Moje ciało, moja sprawa”, 
„Edukacja i antykoncepcja zamiast zakazów” - brzmiały nie-
które hasła. Zdaniem warszawskiego ratusza o godzinie 17 w 
proteście uczestniczyło około 30 tysięcy osób. Podobną liczbę 
podają organizatorzy. Policja poinformowała, że według ich 
wyliczeń, na miejscu było około 17 tysięcy osób. Podkreślają, 
że była duża rotacja uczestników

Podczas protestu odczytano apel Kongresu Kobiet do prezy-
denta Andrzeja Dudy. „Kraj, który traktuje połowę społeczeń-
stwa jak bierne przedmioty, o których życiu ma decydować 
Sejm, policja, sądy, lekarze, to kraj, w którym i dla którego nie 
warto żyć. A chcemy tu żyć i chcemy żyć dla tego kraju – wol-
ne, autonomiczne, odpowiedzialne” - napisano. Na manifestacji 
pojawiło się również kilka osób, które są przeciwnikami aborcji. 
Przynieśli oni ze sobą transparenty i zdjęcia płodów po aborcji. 
Od pozostałych osób odgradzał ich szczelny kordon policji.

Po kilku godzinach uczestnicy przeszli pod budynek Sejmu. 
Protest spowodował duże utrudnienia w ruchu drogowym w 
centrum Warszawy. W okolicy placu Trzech Krzyży ruchem 
kierowała policja. Ulica Wiejska była nieprzejezdna. Po 
zakończeniu protestu przed Sejmem, uczestnicy udali się pod 
budynek Teatru Polskiego. Wasza ustawa łamie nasze prawa, 
tej ustawie jest bezprawie – m.in. tej treści transparenty mieli 
uczestnicy manifestacji, która odbyła się  przed Urzędem 
Wojewódzkim w Rzeszowie. Pod gmachem urzędu zebrało 
się ponad 200 osób, które nie zgadzają się na nową ustawę 
antyaborcyjną. Protest zorganizowała Partia Razem, wzięli 
w nim udział przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. 
Zdecydowana większość uczestników nie reprezentowała 
partii politycznych. – Uczestnicy wyrazili swoje opinie np. do 
czego zmierza władza PiS, że do ograniczania wolności, do 
pozbawiania prawa wyboru. Nie chcemy, aby w Polsce było 
tak jak w Salwadorze – mówiła inna z uczestniczek sobotniej 
manifestacji.  Aborcja jest ostatecznością i nikt nie decyduje się 
na nią ot tak. To trudna, dramatyczna decyzja każdej kobiety. 
Ale w sytuacjach skrajnych powinna być dostępna. 

Projekt przygotowany w ramach inicjatywy „Ratujmy 
kobiety” miał na celu poszerzenie wolności kobiet w zakresie 
decydowania o własnym zdrowiu i własnej przyszłości. Został 
odrzucony w pierwszym czytaniu. Posłowie do dalszych prac 
skierowali skandaliczny i barbarzyński projekt przygotowany 
przez Ordo Iuris – mówiła Estera Nowak z Partii Razem. 
Następnie odczytane zostały nazwiska posłów z Podkarpacia, 
których głosami odrzucony został projekt „Ratujmy kobiety”. 
Są to posłowie reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Po każ-
dym nazwisku zebrani pod urzędem wojewódzkim krzyczeli: 
„Hańba!”

Manifestacja trwała ponad godzinę. W czasie jej trwania 
na sąsiadującej z urzędem wojewódzkim okrągłej kładce stali 
przedstawiciele inicjatywy Stop Aborcji i narodowcy. Ta grupa 
liczyła kilkadziesiąt osób. Niektórzy z nich próbowali podejść 
do zebranych pod urzędem. Ich zapędy studziła policja. 

NAJWIĘKSZA 
MANIFESTACJA 

W POLSCE

INTERESUJĄCE
UWAGA NADWAGA

Pod takim zawołaniem trwa już piąta edycja edukacyj-
nej kampanii, w której każdy bezpłatnie może spotkać się 
z kompetentnym dietetykiem, który życzliwie i przyjaźnie 
poradzi jak właściwie odżywiać się, aby uniknąć otyłości. 
Przy okazji w sposób przystępny objaśni zagrożenia wyni-
kające z nadwagi. Początki tej akcji imponujące nie były. 
Jednak w dalszych latach stawały się coraz popularniejsze. 
Zatem, oprócz rosnącej liczby dzieci z nadwagą, jakby ro-
sła i świadomość wynikających z tego konsekwencji zdro-
wotnych. Cieszy to organizatorów tej akcji, czyli dietety-
ków z Centrum Dietetycznego Naturhouse z Rzeszowa.

Każdy, kto odwiedzi placówki tego centrum przy ul. 
Kopernika 7, Rejtana 27e i Krakowskiej 20 (w galerii 
Nowy Świat) może liczyć na fachową poradę, poważne 
potraktowanie oraz bezpłatne poradniki o racjonalnym 
odżywianiu.

PŁACIMY NA AUTOSTRADZIE

Biegnąca przez Podkarpacie autostrada A4 jest naj-
dłuższą w Polsce, bo liczy sobie 673 kilometry. W lipcu 
br. oddany został do użytku ostatni jej odcinek pomiędzy 
węzłami Rzeszów Wschód i Wierzbna koło Jarosławia. Od 
1 października wprowadzono na tym odcinku opłaty dla 
samochodów powyżej 3,5 tony ładowności. Korzystający 
z przejazdu zapłacą od 20 do 53 groszy za kilometr, w za-
leżności od masy samochodu i emisji spalin. Premiowanie 
nowych samochodów z niewielką emisją spalin już daje 
efekty gdzie indziej. Jeździ coraz mniej trucicieli. Auto-
strada to dochodowy interes. Tylko A4 od marca do sierp-
nia przysporzyła ponad 218,5 mln zł.

Na razie samochody osobowe będą z autostrady korzy-
stać bezpłatnie. Nie wynika to z altruizmu zarządzających, 
ale ze względów technicznych. Nie ma bowiem jeszcze 
elektronicznego systemu poboru opłat, takiego który nie 
będzie korkował bramek. Do listopada 2018 roku taki stan 
utrzyma się. Chociaż niektórzy twierdzą, że ten czas wy-
dłuży się ze względu na konieczność testowania nowego 
systemu. Przyszłe stawki mają być takie same, jak obecnie 
na płatnych odcinkach, czyli 10 groszy dla samochodów i 
5 dla motocykli za każdy przejechany kilometr. Zatem do 
Jarosławia samochodem osobowym pojedziemy za 4,20 a 
do Krakowa za jedyne 16 złociszy.

BĘDZIE NOWY HOTEL 
Przy placu Garncarskim w Rzeszowie kończy się wybu-

rzanie starej kamienicy. Wcina się ona w ten plac, którego 
właścicielem jest rzeszowska firma DevelopRes, zamierza-

jąca wybudować w tym miejscu hotel. Dlatego zabiegała 
owa firma o pozyskanie tej 5-arowej działki, na której stała 
kamienica. Magistrat przydzielił mieszkańcom tej wyeks-
ploatowanej juz kamienicy lokale w innych częściach mia-
sta i zamienił te 5 arów na 32 przy ul Zawiszy.

Obecnie na placu Garncarskim właściciel prowadzi 
parking ogólnodostępny, ale konsekwentnie zmierza do 
podjęcia budowy wspomnianego hotelu. Przedstawił 
nawet radzie miasta koncepcję architektoniczną takie-
go przedsięwzięcia, która jednak nie przypadła do ra-
dzieckiego gustu. Za sprawę wzięli się miejscy planiści i 
zaproponowali swoją wizję. Ta z kolei już nie przypadła 
do gustu nikomu poza autorami. Aby zaprojektować coś 
oryginalnego i funkcjonalnego, inwestor zwrócił się do 
rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich o opracowanie dobrego projektu zabudowy owego 
terenu. 

OCTOBERFEST W RZESZOWIE 

Cóż to jest ów octoberfest? Otóż jeden z największych 
i najbardziej znanych na świecie festynów ludowych. To 
nic innego jak dożynki chmielowe, inaczej mówiąc święto 
piwne. Już w 1810 roku zorganizowano taką imprezę w 
bawarskim Monachium i tak już zostało po dzień dzisiej-
szy. Tegoroczny od pierwszego różni się w zasadzie tylko 
terminem organizowania tej imprezy. Wpierw odbywały 
się w dwie kolejne niedziele października, a później po 15 
września. No, chyba że druga przypadała pierwszego lub 
drugiego pażdziernika. W ostatnich latach w tej mona-
chijskiej imprezie brało udział przeciętnie po sześć milio-
now uczestników, którzy świetnie bawili się przy tradycyj-
nych bawarskich kuflach i pieśniach.

Właściciele znanego w mieście lokalu Ceska Hospoda 
postanowili zaszczepić coś takiego w Rzeszowie. W dwa 
ostatnie piątki września w namiotach południowej części 
rynku o dziewiętnastej rozpoczynał się rzeszowski octo-
berfest. Była dobra sceneria, dobre piwo w kuflach, golon-
ka, kaszanka i chleb swojski ze skwarkami oraz kiszonym 
ogórkiem. Były sprawne kelnerki w strojach bawarskich. 
Świetna orkiestra big bandowa dbała o dobry nastrój, 
wygrywając biesiadne przeboje – swojskie, czeskie i nie-
mieckie. Wszyscy świetnie bawili się. I, o dziwo, nie za-
uważyłem wśród biesiadników nikogo, kto byłby w stanie 
wskazującym. Czyli można kulturalnie przy kuflu usiąść i 
dobrze bawić się. Warto pomyśleć o powtórce z rozrywki 
w roku przyszłym. Teraz już nie wszyscy chętni mogli po-
mieścić się. Zatem pomysł wypalił.

Rom

KOMENTARZE

Zdzisław Daraż

NIE TYLKO PRZELEWALI
KREW ZA ANGLIĘ

Polski Dywizjon 303 był najlepszy wśród wszystkich walczących 
w bitwie o Anglię. Warto też pamiętać, że po wojnie rząd Wielkiej 
Brytanii za użyczenie Polakom paliwa, samolotów i lotnisk kazał 
sobie zapłacić złotem, które wywieźliśmy we wrześniu 1939 roku 
z Warszawy. Rachunek wystawiony Polskim Siłom Powietrznym 
przez rząd Jego Królewskiej Mości – całkowite koszty utrzymania 
Polskich Sił Powietrznych w latach 1939–1945. Wyasygnowane 
fundusze przez rząd Jego Królewskiej Mości polskiemu rządo-
wi jako kredyt 9 606 000 funtów. Fundusze przeznaczone na: 
samoloty, silniki, wyposażenie, materiały do lotów operacyjnych 
i szkolenia, wyżywienie, umundurowanie, zakwaterowanie, paliwo, 
światło, transport, pomoc medyczną, materiały do utrzymania i 
konserwacji samolotów, w tym paliwo, bomby, amunicja, ładunki 
wybuchowe, używanie instalacji lotniskowych, takich jak hanga-
ry, warsztaty, biura, itd. do 31 grudnia 1945 roku – 90 044 000 
funtów. Razem 107 650 000 funtów. Wszystko zostało pokryte z 
rezerw polskiego złota zdeponowanego w Kanadzie.

ZD

CZY WIECIE, ŻE...

NIE BĘDZIE FESTIWALU
Tegoroczna edycja festiwalu piosenki o Rzeszowie 

została odwołana. Komisja konkursowa uznała, że wpły-
nęło za mało wartościowych zgłoszeń, aby konkurs w 
sposób poważny, racjonalny i pożyteczny przeprowadzić. 
Postanowiono solidniej przygotować się do organizacji 
tego przedsięwzięcia w roku przyszłym. Skoro dotych-
czasowe sposoby i formy jego popularyzacji zawiodły, 
należy poszukać innych, skuteczniejszych. Nie można 
jednak rezygnować z samego przedsięwzięcia. Jedno 
niepowodzenie nie powinno przekreślać słusznej przecież 
formy popularyzacji naszego miasta wojewódzkiego.

NOWI CZŁONKOWIE
W ostatnich miesiącach szeregi naszego towarzystwa 

wzbogaciły się o nowych członków, którzy zadeklaro-
wali chęć nie tylko wspierania jego statutowych celów, 
ale i czynne uczestnictwo w ich osiąganiu. Legitymacje 
członkowskie z rąk prezesa Zdzislawa Daraża odebrali: 
Dorota Rząsa, Janina Byjoś, Karolina Guz, Łukasz 
Kotula i Anna Nowacka. Serdecznie witamy w naszym 
przyjacielskim gronie.

Rom

Z ŻYCIA TPRz

Od Rzeszowa na wschód.
Tak to wygląda w Monachium. 

Tyle zostało po kamienicy odok placu Garncarskiego. 
Fot. A. Baranowski

Że ta ławka wytrzymała to cud! 
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BARANKI BOŻE
Statutowa sesja wrześniowa rozpoczęła się 

emocjonalnym sporem o zdjęcie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
programu polityki zdrowotnej „Leczenie 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego in vitro dla mieszkańców Rzeszowa 
w latach 2017-2019”. Projekt został zgłoszony 
przez radnych z Nowoczesnej i SLD. Od razu 
Marcin z Lubczy koło Ryglic, robiący w klubie 
radnych PiS za pomazańca prezesa, zagrzmiał 
świętym oburzeniem, że to będzie ruina dla 
budżetu miasta, a przede wszystkim taki 
pomysł woła o pomstę do nieba ze wzglę-
dów moralnych, bo wiąże się ta metoda z 
zamrażaniem embrionów, a życie liczy się od 
poczęcia. Dla mnie coś tu nie gra. Jeśli dziec-
ko jest od zapłodnienia, to dlaczego od tego 
momentu prawi i sprawiedliwi nie wypłacają 
na niego 500+? Marcin z Lubczy koło Ryglic 
spotkał się z emocjonalną repliką ze strony 
Wiesława Buża. Stwierdził on, że ucieczka 
od tego problemu niczego nie zmienia. W 
Rzeszowie w ciągu ostatnich 4 lat dzięki 
in vitro 120 par doczekało się szczęśliwie 
potomstwa. To dla wielu małżeństw jedyna 
szansa na pełną rodzinę. Dlaczego im tego 
odmawia się? A wydatki na opłacanie meto-
dy in vitro to pryszcz w porównaniu z 500+. 
Nie pomogło. Czternastoma głosami projekt 
zdjęto z porządku obrad. Najbardziej zdziwił 
mnie fakt, że za zdjęciem, czyli przeciw in 
vitro, głosowały wszystkie panie zasiadające w 
radzie, bez względu na polityczne ubarwienie. 
To był dla mnie prawdziwy szok! Do tego 
jeszcze dołączyło kilku radnych z Rozwoju 
Rzeszowa. Albo przyspawani do klęcznika, 
albo nie lubią dzieci.

Później już było spokojniej, chociaż nie 
zawsze. Skarbnik miasta zaprezentowała stan 
realizacji budżetu w minionym, pierwszym 
półroczu. Słupki układaly się nader pomyśl-
nie, chociaż odbiły się na nich dwa elementy. 
Korzystne przetargi drogowe ze względu na 
zakończenie budowy autostrady oraz poślizg 
w wejściu w życie unijnej perspektywy 2017-
2020. Ale i tak nie obyło się bez tłumaczenia, 
że to nie ściana jest garbata, lecz ten przy 
niej stojący. Na swoistego cenzora budżeto-
wego urasta wiceprzewodniczący Waldemar 
Szumny. Nie wiem tylko dlaczego, gdy go 
słucham, wydaje mi się, że deszcz pada, nie 
tylko ten jesienny.

Zastępca prezydenta, Stanisław Sienko, 
poinformował radnych o kolejnych splendo-
rach spływających na miasto za osiągnięcia w 
różnych dziedzinach miejskiej rzeczywisto-
ści. Tym razem najbardziej spektakularnym 
wyróżnieniem było przyznanie Rzeszowowi 
I miejsca w rankingu miast przyjaznych 
dla biznesu. To bardzo dużo znaczy przy 

pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych. Z 
pewnością nikt nie będzie chciał pchać się ze 
swoimi inwestycjami tam, gdzie tylko pakują 
mu kłody pod nogi.

Ku mojemu ogromnemu zdumieniu nie 
było żadnych sprzeciwów na przekazanie 
marszałkowi województwa 17,5 mln złotych 
w kilku transzach na promocję miasta w 
międzynarodowych samolotach w latach 
2017-2021. Już w przyszłym roku marszałek 
chapnie 3,1 mln złociszy z miasta. To chyba 
najkosztowniejsza promocja w dziejach nasze-
go grodu. Jednakże wiewiórki przebąkują 
coś o jakimś nicowanym geszefcie. Ponoć ta 
promocja ma przyczynić się do przywrócenia 
bezpośrednich połączeń Rzeszowa-Jasionki 
ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli tak, to tę 
promocję można jakoś przeboleć. Aktualnie 
trwa prawdziwa wojna portów lotniczych o 
pozyskiwanie przewoźników. To decyduje o 
randze, prestiżu lotniska i jego kondycji eko-
nomicznej. Przegapienie jakiejkolwiek szansy 
zwiększenia lotów nie jest zatem zjawiskiem 
korzystnym nie tylko dla samego lotniska, ale 
również województwa i miasta.

Nie mogło obejść się bez burzy w kałuży, 
skoro po raz któryś z rzędu wróciła na sesję 
sprawa sprzedaży skrawka miejskich latyfun-
diów przy ul. Karowej spółce Develop Inve-
stment, po ludzku mówiąc, Marcie Półtorak. 
W czym rzecz cała się zasadzała? Otóż pani 
Marta kupiła od komornika rozbabraną i upa-
dającą galerię Millenium Hall. Była to wielka 
ulga dla miasta i nie tylko, bowiem nikt nie 
wiedział, co począć z owym lekko cuchnącym 
pasztetem. W końcu znalazł się ktoś, kto 
był zdeterminowany zająć się dokończeniem 
całego przedsięwzięcia i sensownym jego 
zagospodarowaniem. Prezes Marta Półtorak 
kupiła to z całym dobrodziejstwem inwenta-
rza. Okazało się niebawem, że część jednej ze 
ścian galerii stoi na gruntach miejskich. Jakoś 
wcześniej nikt tego nie zauważył. Wówczas 
nowa właścicielka chciała ten nienormalny 
stan prawny uporządkować i wystąpiła do 
miasta o bezprzetargową sprzedaż owego 
skrawkowego bogactwa po cenach rynko-
wych. Oferta i mądra i atrakcyjna dla miasta. 
Ale nie z naszą radą takie numery, Brunner. 
I zaczęto dzielić włos nie tylko na czworo, 
aż do zasmarkania. Jest w Rzeszowie trzy 
pewne rzeczy – śmierć, podatki i to, że na 
sesji będzie przemawiał wybitny architekt z 
Radomia. W tej sprawie też dał głos. Był za, 
a nawet przeciw. W końcu jednak radni zgo-
dzili się na sprzedaż, ale odpowiedzialnością 
obarczyli prezydenta. W razie czego oni nie-
winni, jako te baranki Boże, albo inne lelije.

Roman Małek

A zrobił to mój mały teatrzyk, 
rzekła Aneta Adamska pod koniec 
pierwszych wydarzeń artystyczno-
-naukowych spiętych hasłem źródła 
pamięci i nazwiskami trzech nieży-
jących wybitnych artystów, owych 
magów teatru, których rodowód sięga 
Rzeszowa i naszego regionu – Jerzego 
Grotowskiego, Tadeusza Kantora i 
Józefa Szajny. Niebawem, bo już na 
początku listopada, Aneta Adamska 
zaprosi nas na szóstą edycję tego festi-
walu, który wymyśliła i programuje. 

Taki kantorowski ryt ma „Obietni-
ca”, autorska i reżyserska propozycja 
Anety i jej Teatru Przedmieście. W 
niej – niczym ów patron artystyczny 
w „Umarłej klasie” czy „Wielopolu, 
Wielopolu” – sięga pamięcią wyobraź-
ni do własnych narodzin, opowiada je 
obrazami scenicznymi, które splata 
teraźniejszością , słyszaną w znako-
mitych (wręcz jakby reporterskich 
obrazach radiowych) rozmowach 
z własną matką tu i teraz – o tym 
co robi ze swym zespołem, a czego 
świadectwo mogła mieć przecież tylko 
od niej właśnie, albo od babci, osoby 
o cudownym darze przewidywania, 
którą w przedstawieniu kreuje sama 
Aneta Adamska. Do „Obietnicy” ma 
szczególny sentyment. – Była bowiem 
takim pierwszym spektaklem, gdzie 
odważyłam się wszystkie teksty ze 
swojej głowy, z pamięci, z wyobraźni 
użyć na scenie – wyznała twórczyni 
pytana o swój teatr. 

Na początku przyszłego roku 
teatr jedzie z tym spektaklem na 
festiwal do Paryża. A niedawno, bo 
we wrześniu br., na swym jubileuszu 
15-lecia przypomniał się nim na swej 
scenie oraz dwoma jeszcze innymi 
widowiskami – „Podróżą” i „Circus 
Paradise”. Każdy z nich zbudowany 
w odmiennej poetyce artystycznej, ale 
jak i inne spektakle tego teatru spójny 
pomysłem scenariuszowym, reżyser-
skim i z udziałem aktorskim samej 
Anety Adamskiej. „Circus Paradise” 
jest komediowo-absurdalną, mądrą 
opowieścią sceniczną w stylu budy 
jarmarcznej, inspirowaną „Paradami” 
Potockiego i „Dekameronem” Boc-
caccia. W tym roku teatr znakomicie 
otwierał karnawałowy okres tym 
spektaklem, odmiennym od dotych-
czasowych widowisk – refleksyjnych 
w powadze i przekazie scenicznym.  

Warto się pofatygować na ulicę 
Reformacką 4, gdzie od pięciu lat 
osiadł na stałe w Rzeszowie ten 
niezwykły teatr, który wielokrotnie 
był nagradzany na festiwalach w 
Polsce i w Europie. Zainicjował też 
wspomniane na wstępie jedno z naja-
trakcyjniejszych wydarzeń teatralnych 
w naszym mieście „Źródła pamięci: 
Szajna – Grotowski – Kantor”, festiwal 
ogromny artystycznie na miarę jego 
patronów. Od pięciu lat spotykamy się 
z wybitnymi teatrami z Polski i świa-
ta. Aneta ze swym teatrem przywiodła 
też do Rzeszowa kolejny festiwal, 

nazwany Buda Jarmarczna, i w czerw-
cu minionego roku mogliśmy poznać 
m.in. widowisko „Bubuja. Fantazja à 
la Witkacy”, w którym aktorzy teatru 
z Zakopanego jakby w pigułce przy-
wiedli perełkę artystycznego kunsztu, 
wysmakowany literacki kabaret. I być 
może ów farsowy klimat literackiego 
żartu, który gości raz po raz w Teatrze 
Przedmieście za sprawą spraszanych 
scen innych, skłonił Anetę Adamską 
do stworzenia wspomnianego scena-
riusza „Circus Paradise”, który tak 
kunsztownie uświadamia widzom 
codzienne ułomności człowiecze, 
śmieszności i absurdy. Bawi i raduje 
obrazami w stylu komedii dell’arte raz 
to ludyczną rubasznością, raz reflek-
syjnym subtelnym żartem.

Znakomicie zapisuje się też Teatr 
Przedmieście widowiskiem „Podróż” 
wedle powieści „Józef i jego bracia” 
Manna, adaptowanej przez Anetę 
Adamską i w jej reżyserii. Zwraca 
uwagę zwięzłość akcji oraz sceno-
graficzna i kostiumowa wielorakość 
i metaforyczność. Opowieść sprzed 
tysięcy lat znana powszechnie z biblij-
nych przekazów ma uniwersalne prze-
słania, co bardzo trafnie wyraża Józef, 
którego największą „wadą” jest ufność 
i uczciwość. Tego, co akurat nie jest 
powszechne w naszej codzienności.

Wszystkie spektakle Anety Adam-
skiej przeżywa się, jakby widz uczest-
niczył w nich namacalnie i osobiście 
wraz z zespołem, bo i przestrzeń tej 

sceny w podziemiach to sprawia, i 
spontaniczność interakcyjna zespo-
łu artystycznego Anety, w którym 
Maciej Szukała i Paweł Sroka sta-
nowią jego filary, ale także inni, jak 
choćby syn Anety Jakub Adamski czy 
Iwona Żytecka, póki nie wywędrowa-
ła za granicę. Spoiwem są pomysły 
artystyczne Anety inspirowane wła-
snymi przeżyciami oraz literackimi 
dziełami mistrzów, takich jak choćby 
Myśliwski, by przypomnieć ujmującą 
realizację sceniczną pt. „Święto”, gdy 
twórczyni kreśli postać własnego ojca, 
korzystając z tworzywa literackiego 
pisarza. W spektaklu „Ja jestem...” 
też odbijają się prawdziwe przeżycia 

autorki widowiska, która kolejny 
raz odważnie czerpie z własnych 
wspomnień i z ogromną szczerością 
przekłada je na język sztuki. To 
opowieść uniwersalna, o wyborach 
i konsekwencjach życiowych decyzji, 
które podejmujemy. 

Na tej scenie, która nie ma rygory-
stycznie zarysowanych ram, bliskość 
tego, co się na niej dzieje jest wręcz 
namacalna. Jak ów świat miniony, 
owe cienie przedwojennego Rzeszo-
wa z obecną obszernie społecznością 
żydowską, które w „Dybuku Rze-
szowskim” obrazowane przez aktorów 
docierają sugestywnie i przekonująco.

Ryszard Zatorski

TEATR ANETY ADAMSKIEJ

CO TAM PANIE W RADZIE

III Festiwal Moto-
ryzacy jny Rzeszów 
2K16 przeszedł do 
h i s tor i i .  Odby wa ł 
się po raz trzeci pod 
patronatem prezyden-
ta Rzeszowa Tadeusza 
Ferenca i marszałka 
województwa pod-
karpackiego Włady-
sława Ortyla, a po raz 
pierwszy w deszczu i 
przy współfinansowa-
niu w ramach Budże-
tu Obywatelskiego z 
gminy miasta Rze-
szów. Niesprzyjająca 
plenerowym wydarze-
niom aura nie odstraszyła jednak widzów, 
których, jak oceniają stali bywalcy, 
przewinęło się przez 10 godzin więcej 
aniżeli w latach ubiegłych. Świadczy to 
o rosnącym zainteresowaniu pasjonatów 
wyczynów mistrzów czterech kółek. 

Frekwencja widzów była zdumiewa-
jąca, może nawet większa niż na Tour 
de Pologne. A organizatorzy tej edycji 
festiwalu dostarczyli fanom motoryzacji 
mocnych wrażeń nie tylko pod względem 
ilości przygotowanych atrakcji, ale także 
rozległości przestrzennej wydarzeń. Po 
raz pierwszy w Polsce zawody driftu 
odbywały się na ulicach miasta w dwóch 
kategoriach równocześnie, na dwóch 
różnych torach wraz z równoległymi 
zawodami off-roadowymi oraz pokaza-
mi konkursowymi w strefie tuningowej 
i luksusowej. 

 Ulica Kilara stanowiła tor driftingu 
w klasie PRO dla samochodów o mocy 
około 700 KM. W konkurencji tej wystar-
towało ponad 20 drużyn z wielu miast 
polskich, w tym jedyna uczestniczka 
Karolina Pilarczyk i najmłodszy 17-letni 
zawodnik. Sędziowie ocenili najwyżej 
trzech zawodników: Roberta Podlesia, 
Jakuba Stępnia i Artura Barszczowskie-
go, którzy otrzymali przygotowane przez 
organizatorów oryginalne puchary (części 
samochodowe wyspawane w kształcie 
tortu) wraz z bogatymi nagrodami od 
sponsorów. Konkurencja ta zgromadziła 
najwięcej widzów, którzy po rozdaniu 
trofeów podziwiali w Grande Finale 
driftującą ciężarówkę w tumanach dymu 
z opon. 

Parking przy hali Podpromie był z 
kolei miejscem zawodów driftingowych 

Gymkhana w k lasie Chal lange. Tu 
wystartowało w parach, trójkach i czwór-
kach kilkadziesiąt aut o mocy około 300 
KM. Obserwatorzy mogli podziwiać te 
zmagania jazdy na czas z parkingu oraz 
mostu Zamkowego zamkniętego na czas 
festiwalu dla ruchu miejskiego. Na całej 
długości mostu rozstawili się kierowcy 
w strefie tuningowej i luksusowej, gdzie 
można było zobaczyć i sfotografować 
samochody sportowe, luksusowe, zabyt-
kowe i oldschoolowe. Zorganizowano 
liczne konkurencje typu airride battle, 
najładniejsza felga, car audio battle, naj-
ładniejsze wnętrze, najgłośniejszy wydech, 
car limbo, przeciąganie samochodu, quizy 
motoryzacyjne.

Położone nieopodal ulicy Kilara 
Olszynki były miejscem widowiskowej 
jazdy off-roadowej kolorowych pojazdów 
oblepianych błotem, podczas pokonywa-
nia terenowych przeszkód. 

Celem Festiwalu Motoryzacyjnego jest 
popularyzacja sportów motorowych i 
wiedzy o motoryzacji, integracja branży 
motorowej oraz przybliżenie i upowszech-
nienie inicjatywy budowy Samochodo-
wego Toru Wyścigowego w okolicach 
Rzeszowa. Miasto Rzeszów kojarzone jest 
w Polsce z „Doliną Lotniczą” i sportem 
żużlowym, dlatego zorganizowanie u nas 
nowej dyscypliny sportu, jaką jest dri-
fting, jest strzałem w dziesiątkę. Festiwal 
Motoryzacyjny winien wejść do stałego 
kalendarza imprez. Może on stanowić 
imprezę przyciągającą również między-
narodowych turystów i zawodników. 
Ponadto wpisuje się on w sposób szcze-
gólny w nasze hasło „Rzeszów Miastem 
Innowacji”.

Zdzisław Daraż

PIERWSZE W POLSCE 
ZAWODY DRIFTU

Scena ze spektaklu „ Cirkus”. Fot. Tadeusz Poźniak 
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Pierwszą osobą, która namawiała 
mnie do wstąpienia do TPRz, była 
Ludmiła Tokarska. Odmówiłem. 
Nie wiem dlaczego. Później, gdy 
TPRz już okrzepło i wydawało „Echo 
Rzeszowa”, rozmawiali ze mną: 
Anna Staruchowa, Adolf Gubernat 
i Władysław Czajewski namawiając 
do pisania. Dość szybko zgodziłem 
się. Naczelny Zdzisław Daraż zaak-
ceptował. I tak już w numerze 20. w 
lipcu 1997 r. ukazały się moje pierw-
sze teksty, w tym sylwetka Tomasza 
Pisulińskiego.

Zastanawiałem się nad tym, o 
czym mam pisać. Pamiętałem zna-
ne powiedzenie, często powtarzane 
przez doc. Franciszka Kotulę – pnio-
ki, krzoki i ptoki. I to ono nasunęło 
mi pomysł sylwetek rzeszowian. 
Pełno ich było wokół mnie. Zna-
łem wielu. Było z czego wybierać. 
Pierwszą sylwetką został Tomasz 
Pisuliński, pniok, wrośnięty mocno 
w Rzeszów, skoligacony i w lewo i 
w prawo, a na dodatek jego dziadek, 
Antoni, miał za sobą wielką przygo-
dę afrykańską, polowanie na grubego 
zwierza, co opisał w książce. Był więc 
świetnym materiałem na sylwetkę 
rzeszowianina. Po nim posypały się 

inne osobowości. W 2009 r. posta-
nowiłem te szkice wydać w formie 
książki. Było ich już 100.

Później dołączyli do mnie Roman 
Małek i Stanisław Rusznica, i wspól-
nie wydaliśmy części II, III i IV. 
Teraz przygotowujemy część V. 
Zobaczymy, może damy radę. Lista 
osób jest wciąż otwarta i bogata.

Seria biogramów „Naszej galerii 
zasłużonych” zaczęła się od numeru 
103 (lipiec 2004 r.). Zrodziła się po 
ukazaniu się Encyklopedii Rzeszowa. 
Nie znalazłem w niej wielu postaci 
wielce zasłużonych dla rozwoju 
Rzeszowa, szczególnie w działalności 
kulturalnej, oświatowej, gospodarczej 
itp. Postanowiłem przywołać pamięć 
o niektórych z nich. Zacząłem od 
przypomnienia Juliana Krzywki, 
twórcy najlepszych osiągnięć Rze-
szowskiej Estrady, Tadeusza Dudziń-
skiego, Stefana Reczka i Bożeny 
Niżańskiej. Potem byli: Tadeusz 
Stanisz, Julian Woźniak, Zdzisław 
Kozień, Józef Maroń, organizator 

orkiestry symfonicznej, przekształ-
conej w f i lharmonię, Stanisław 
Piziak, dyrektor wojewódzkiej i miej-
skiej biblioteki publicznej, Leonard 
Czepik, pomysłodawca i realizator 
programu Roku Ziemi Rzeszowskiej 
(1961) i wielu wielu innych. Potem 
biogramy te zostały wydane w for-
mie książkowej w trzech częściach. 
Żal mi, że zaniechałem prowadzenia 
tej serii na łamach „Echa Rzeszowa”. 
Jest bowiem wielu, którzy odeszli 
już z tego świata, a warci są jakie-
goś śladu w wydawnictwie, choćby 
skromnym.

Trzeci mój cykl to rozmowy o 
różnych problemach naszego miasta 
i jego osiedlach, to próby ukaza-
nia trudności, jakie towarzyszyły 
Rzeszowowi, gdy po II wojnie stał 
się siedzibą władz wojewódzkich i 
musiał, a także chciał sprostać roli 
i wykorzystać szansę otrzymaną od 
losu. To rozmowy z ludźmi, dzięki 
którym nie zmarnował tej szansy, 
którzy wnieśli swój wkład w jego 

rozwój gospodarczy, kulturalny, 
sportow y, naukow y. W 2012 r. 
materiałów zgromadziło się tyle, że 
mogłem wydać je w książce „Moje 
rozmowy o Rzeszowie”.

Zdarzył mi się pewien incydent. 
Zaczepił mnie znajomy, czyniąc 
wyrzut, że nie umieściłem go w 
„Naszej galerii zasłużonych”. Wytłu-
maczyłem mu z przekąsem, że 
najpierw musi umrzeć, a potem ja 

zajmę się nim. Nie rozumiał różnicy 
między sylwetkami a naszą galerią. 
Ale był to tylko ten jeden przypadek.

Wydanie książek nie przerwało 
mojego pisania na łamach Echa 
Rzeszowa”. Zachęcają mnie do tego 
opinie i recenzje czytelników, osób 
bliskich mi, znajomych i nieznajo-
mych. Dzięki nim dalej piszę. Pisanie 
stało się moją potrzebą.

Józef Kanik

 Inżynier Mieczysław Kaniuczak urodził się 
w 1943 r. w Bachórzu koło Dynowa. Zasadniczą 
Szkołę Zawodową ukończył w Dębicy, maturę 
zdał w Warszawie w Technikum Maszyn Li-
czących. Był uczniem pierwszego rocznika tej 
specjalizacji w Polsce. Dostał się do tego tech-
nikum na zasadzie konkursu świadectw. Każde 
województwo otrzymało określoną ilość miejsc. 
Dyrektor szkoły w Dębicy wytypował jego, po-
nieważ spełniał wymagane kryteria. Mieczysław 
zgodził się bardzo chętnie. Warszawa była dla 
niego atrakcją i oknem na świat.

Był to początek lat 60. XX wieku. Wszędzie 
były jeszcze ślady wojny, pełno ruin. Ale dla 
niego stolica była przyjazna.

Po maturze w roku 1964 pracę otrzymał w 
rzeszowskiej WSK, w ośrodku obliczeniowym. 
Był to wtedy wielki zakład pracy, zatrudniający 
około 12 tys. ludzi. Pracował w tym zakładzie 
na różnych stanowiskach aż do przejścia na 
emeryturę w 2004 r.

Profesja jego wymagała stałego doskonalenia 
i dokształcania. Na samym początku pojechał 
na kurs do Wrocławia, bo tam skonstruowano 
pierwszą w Polsce maszynę cyfrową. Jej kon-
struktorem był Atanazy Kambureris, Grek, 
mieszkających we Wrocławiu. Często wyjeżdżał 
do ośrodków w kraju i za granicą, Warszawy, 
Wrocławia, gdzie produkowano maszyny cyfro-
we, do Czechosłowacji i Związku Radzieckiego.

W latach 70. ukończył wieczorowe studia 
na Politechnice Rzeszowskiej, uzyskując tytuł 
inżyniera elektryka.

Był niespokojnym duchem. Lubił robić coś 
więcej, niż wymagały obowiązki etatowego 
pracownika. Podejmował prace dodatkowe w 
innych zakładach. Ale przede wszystkim anga-
żował się w działania społeczne, w te, które lu-
bił. A więc był w klubie motorowym „Tłoczek” 
przy WSK i uczestniczył w rajdach samocho-
dowych. Wcześniej związał się z PZMot kołem 
Ratowników Drogowych, które organizowało 
kursy i szkolenia. Został członkiem Stowarzy-
szenia Inżynier ów Mechaników Polskich, mimo 
że sam był inżynierem elektrykiem, ponieważ 
było ono wtedy bardzo aktywne i popularne w 
środowisku.

Szybko stał się członkiem i działaczem 
Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kie-
dy otrzymał pierwszą pensję, zapisał się do 
RSM (bo miał na wpisowe). Spokojnie jednak 
czekał na przydział mieszkania. Wcześniejsze 
propozycje nie odpowiadały mu ze względu na 
lokalizację. Zdecydował się na mieszkanie na 
Baranówce w roku 1975. Był jednym z pierw-
szych lokatorów w tym osiedlu. Spodobało się 
mu tu wszystko: lokalizacja i ludzie, z którymi 
zetknął się po raz pierwszy, którzy podejmowali 
działania, by przyśpieszyć roboty wokół budyn-
ków, by zagospodarować teren. Bo nie było tu 
prawie niczego. Pojedyncze płytki chodnikowe 
stanowiły jedyne ciągi komunikacyjne. Wokół 
trwały roboty. Uruchomiona pierwsza linia 
autobusowa nr 30 w zimie wymagała pomocy 
pasażerów, którzy pomagali wypychać autobus 
z zasp śnieżnych. Czytelnik musi uwierzyć, że 
wtedy bywały solidne zaspy śnieżne.

Podobała się mu aktywność nowych miesz-
kańców. On też przyłączył się do nich. Za-

imponował mu szczególnie Jan Borowiecki, 
pierwszy przewodniczący rady osiedla, świetny 
gospodarz, dbający o to, by osiedle było upo-
rządkowane i przyjazne mieszkańcom. Nasz 
Mieczysław też został wybrany do pierwszej 
rady osiedla, a potem do następnych. Do obec-
nej również. Jest to forma uznania ze strony 
mieszkańców dla niego, dla jego zaangażowania. 
Bo to jest jego osiedle, jego dom.

Jako emeryt aktywnie uczestniczy w sekcji 
turystycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z 
tą grupą ludzi realizuje swoje niespełnione ma-
rzenia, wycieczki krajowe i zagraniczne. W PRL 
zwiedził wszystkie kraje wtedy dostępne bez 
trudności paszportowych, tzw. demoludy, teraz 
rozszerza tę listę. Szczególnie lubi jeździć do 
Niemiec i Austrii, ponieważ może tam pogadać 
sobie z ludźmi, bo zna na tyle język niemiecki. 
Chętnie odwiedza też czeską Pragę, zwłaszcza 
z rodziną, ponieważ wciela się w przewodni-
ka. Kiedyś bywał tu służbowo i w wolnych 
chwilach zwiedzał miasto i okolice. Teraz lubi 
dzielić się tym, co wie, z innymi, szczególnie z 
najbliższymi.

Przyznaje, że za bardzo ufa ludziom, choć 
czasami źle na tym wychodził. Ale mimo to 
jest mu z tym dobrze. Zadowolony jest z życia, 
z rodziny, pracy zawodowej i społecznej działal-
ności, z tego, co osiągał. Przyznaje, że od życia 
nie można wymagać za wiele i za wszelka cenę. 
Z żoną Maria stworzyli dobrą rodzinę. Mają 
dwóch synów: Wojtka i Marcina. Pierwszy pra-
cuje w ochronie zdrowia, drugi prowadzi własną 
firmę budowlaną. Cieszą się dwójką wnuków: 
Sylwią i Witkiem. Zawsze poszukiwał kontak-
tów z ludźmi. Potrzebuje ich nadal. Znajduje ich 
w społeczności spółdzielców w swoim osiedlu i 
w grupie turystów seniorów. Szczególnie cieszy 
go zgodne działanie administracji i mieszkań-
ców osiedla Baranówka na rzecz jego dobrego 
zagospodarowania i czynienia go przyjaznym 
dla ludzi. Ma satysfakcję, ponieważ jest w tym 
także sporo i jego udziału.

Józef Kanik

OKRUCHY WSPOMNIEŃ CZ. XX
MOJA DROGA DO „ECHA RZESZOWA”

MIECZYSŁAW KANIUCZAK
CIEKAWY ŚWIATA I LUDZI

MEN rozpoczęło społeczne konsul-
tacje w spawie proponowanych zmian 
w oświacie. Nastąpił też czas uzgodnień 
międzyresortowych. Z zapowiedzi 
MEN wiemy, że w przyjętym harmo-
nogramie rząd chce, aby Sejm mógł 

przyjąć nowe prawo oświatowe do 
końca br. W pierwszej kolejności zmia-
ny mają dotyczyć szczególnie nowej 
struktury szkolnej. Od 1 września 
2017 roku byłaby ośmioletnia szkoła 
podstawowa, czteroletnie liceum lub 
pięcioletnie technikum. Szkoły zawo-
dowe, nazwane branżowymi, byłyby 
dwuetapowe. W pierwszym etapie 
kształcenie trwałoby trzy lata, a w 
drugim dwa lata. Czy byłaby to jakaś 
widoczna zmiana? Moim zdaniem nie. 
Nie wchodząc w szczegóły, których 

nota bene dokładnie jeszcze nie znamy, 
szkoły branżowe to tzw. niegdyś szkoły 
przyzakładowe. Ze struktury obecnej 
zniknęłyby gimnazja.  

Z badań różnych ośrodków wynika, 
że Polacy są za zmianą w systemie edu-
kacji. Jednym z najbardziej głośnych 
postulatów, jest usunięcie z systemu 
struktury szkolnej gimnazjów. Od lat 
trwają próby poprawiania gimnazjów, 
ale to, jak widać, nie przynosi więk-
szych efektów. Większość gimnazjów 
funkcjonuje ze szkołami podstawo-
wymi w tzw. zespołach. Uczniowie 
osiągają tam dobre wyniki. Usunięcie 
gimnazjów z systemu struktury szkol-
nej nie spowoduje obniżenia wyników 
nauczania. Obecną strukturę uważa 
się najczęściej za nieczytelną, złą i zbyt 
skomplikowaną. Skończy się wreszcie 
kursowy system kształcenia. Wierzę, 
że szkoła będzie bezpieczna i będzie 
miejscem dobrego wychowania. 

Proponowane od 1 września zmiany 
nie będą tak straszne, żeby nauczyciele 
nie mogli sobie dać rady. Dziś mamy w 
szkołach znakomitych nauczycieli po 
wyższych studiach, gminy mają już peł-
ne doświadczenie w prowadzeniu szkół. 
Pracy dla nauczycieli nie zabraknie, bo 
przecież liczba dzieci, się nie zmieni. 
Proponowane rozwiązania systemowe 
zapewnią przechodzenie nauczycieli 
ze szkół tworzonych w ramach nowego 
systemu.

Nie bójmy się reformy w oświacie.

NIE BÓJMY SIĘ 
REFORMY W OŚWIACIE

MOIM ZDANIEM

Stanisław Rusznica

ULICA WYWROCKIEGO

Mieczysław Kaniuszak

W pogodne, wrześniowe popołudnie 
na Staroniwie celebrowano otwarcie 
ulicy Jana Wywrockiego. Był on rad-
nym miasta Rzeszowa i działaczem 
społecznym, mieszkającym w tej części 
miasta. Ulica została wybudowana od 
podstaw i otwiera nowe tereny inwe-
stycyjne.

W ceremonii brali udział prezydenci 
miasta Rzeszowa: Tadeusz Ferenc, 
Marek Ustrobiński, Stanisław Sien-
ko i Andrzej Gutkowski oraz radni: 
Czesław Chlebek, Konrad Fijołek, 
Mirosław Kwaśniak i Waldemar 
Wywrocki, syn Jana. Kulturalnym 
akcentem było wykonanie przez Zespół 

Wokalny z Gimnazjum nr 6 w Rze-
szowie, przygotowany przez Iwonę 
Wywrocką, piosenki „Rzeszów to nie 
takie znów małe miasteczko” autor-
stwa Jana Wywrockiego i Małgorzaty 
Ostrzychowskiej (dawnych nauczycieli 
Szkoły Podstawowej nr 6). Zaś pro-
boszcz parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, ks. Stanisław Jamiński 
dokonał rytuału poświęcenia tej dwu-
pasmowej arterii ze ścieżką rowerową. 
Uroczystość uświetniły Podkarpackie 
Krystyny, które wraz z gośćmi wsiadły 
do zabytkowych aut odbywających 
rundę honorową po nowej ulicy. 

 Krystyna Leśniak-Moczuk

Przecięcie wstęgi, później już można było jechać. Fot. A. Baranowski.

Przemawia pan Pisuliński, obok Józef Kanik. Fot. Józef Gajda
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Zuchy i harcerze rozpoczęli pracę 
w gromadach zuchowych i drużynach 
harcerskich. W jedną z wrześniowych 
niedziel spotkali się na rzeszowskim 
rynku, by zaprezentować swoją działal-
ność i zaprosić niezrzeszoną młodzież 
do udziału w zbiórkach. Harcerstwo 
daje możliwość aktywnego spędzania 
wolnego czasu, harcerstwo to styl 
życia. Kieruje się jasnymi zasadami 
zawartymi w Przyrzeczeniu i Prawie 
Harcerskim. Harcerstwo wychowuje 
w duchu patriotyzmu oraz wzajem-
nego szacunku. Ci, którzy przyszli na 
harcerskie spotkanie, mogli zobaczyć 
pokaz musztry, przyglądnąć się grze 
pn. „Szare Szeregi” oraz prezentacji 
drużyn. Na zakończenie można było 
posłuchać wielu piosenek harcerskich 
oraz patriotycznych. Można było 
uczestniczyć w koncercie zespołu „For-
teca”. Głównymi organizatorami były 
drużyny: „Czarna Jedynka” prowadzo-
na przez druha Piotra Twardowskiego, 
„Zielona Dwójka”, której drużynową 
jest druhna Joanna Szuberla oraz 51 
Drużyna Harcerzy i Harcerek Żuawi.

Pierwsza Rzeszowska Drużyna Har-
cerzy – zwana od koloru noszonych 
chust – „Czarną Jedynką”, to najstarsza 
w Rzeszowie drużyna męska, założona 
jeszcze przez twórcę polskiego harcer-
stwa, Andrzeja Małkowskiego. Historia 
drużyny to też historia i dorobek całe-
go, rzeszowskiego hufca. Z drużyną tą 
związani byli m. in.: Leopold Lis-Kula, 
Józef Kret, Jan Bolesław Ożóg, Włady-
sław Lutecki.

Druga Rzeszowska Drużyna Harce-
rek „Zielona Dwójka” to drużyna żeń-
ska. Każdą druhnę cechuje oryginalna 
osobowość i różnorodne zainteresowa-
nia. Łączą ich harcerskie ideały Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Łączy ich przyjaźń, 
którą traktują jako lekarstwo na wszel-
kie trudy dnia codziennego. Każda 
harcerka ma indywidualny program 
rozwoju oparty na zdobywaniu stopni.  
W tym roku drużyna rozpoczyna kam-
panię bohater. Druhny postanowiły, 
aby Danuta Siedzikówna ps. „Inka” 
– sanitariuszka armii krajowej – stała 
się dla nich wzorem na ścieżkach har-
cerskiego życia. 

Na rzeszowskim spotkaniu, które 
było tzw. „ Harcerskim startem” do 
pracy drużyn dowiedzieliśmy się też, 

że Hufiec rzeszowski ma w tym roku 
również realizować kampanię bohater. 
Hufiec ma przyjąć imię generała Stani-
sława Maczka. 

Stanisław Rusznica
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HARCERSKI START

Na Podkarpaciu jedyna klasa 2c 
Szkoły Podstawowej nr 16 w Rze-
szowie przystąpiła w tym roku do 
realizacji ogólnopolskiego projektu 
„Mały wolontariat”. Ideą małego 
wolontariatu jest wyrabianie u 
dzieci wrażliwości i poszanowania 
ludzi starszych. Założenia progra-
mowe tego projektu opracowała 
autorka książek dla dzieci, Joanna 
Krzyżanek z Poznania. 

Mały wolontariat to program, 
który angażuje dzieci w różne 
działania na rzecz środowiska 
lokalnego osób potrzebujących 
pomocy. Z końcem września br. 
Joanna Krzyżanek przeprowadziła 
z dziećmi 2c zajęcia warsztatowe 
oraz wręczyła im legitymacje 
„małego wolontariusza”. Najbliż-
szym zadaniem uczniów będzie 
pomoc osobom starszym, zro-
bienie zakupów, jak też wspólne 
rozmowy, spotkania na zasadzie 
wymiany doświadczeń, np. gry i 
zabawy dawniej i dziś. W realizację 
tego programu zaangażowane są: 

dyrektorka szkoły Dorota Rząsa, 
nauczycielki Małgorzata Korczy-
kowska, Krystyna Pokrywka i 
Aldona Akwarska-Stanisz. Chcą 
one wspólnie z rodzicami budo-
wać poczucie odpowiedzialności u 
uczniów, by w przyszłości wyklu-
czyć obojętność wobec otaczają-
cych ich ludzi i problemów.

 Autorka programu Joanna 
Krzyżanek znana jest już uczniom 
rzeszowskiej szesnastki. Wcześniej 
uczestniczyła we wspomaganiu 
uczniów w działalności czytelni-
czej przy realizacji akcji „Poczy-
tajki”.

Stanisław Rusznica

Po raz dziesiąty odbył się ran-
king największych firm Podkarpa-
cia „Złota Setka”, zorganizowany 
przez „Nowiny” w partnerstwie z 
Małopolskim Instytutem Gospo-
darczym i Podkarpackim Klubem 
Biznesu. Spotkanie przedsiębior-
ców odbyło się 29 września br. w 
Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowym w Jasionce. 

Spośród 100 firm wyłoniono 
liderów w 8 kategoriach. Naj-
większą firmą według sprzedaży 
eksportowej jest Firma Oponiarska 
Dębica S.A. Największy udział 
eksportu w sprzedaży posiada 
Goodrich Aerospace Poland sp. 
z o. o. Najwięcej pracowników 
zatrudnia Nowy Styl Krosno sp. 
z o. o. Najwyższy zysk netto osią-
gnęła firma Asseco Poland S.A. 
GK. Rentowność sprzedaży na 
najwyższym poziomie osiągnięto w 
firmie DevelopRes sp. z o. o. Naj-
wyższą dynamikę przychodów ze 
sprzedaży w porównaniu do 2014 
r. wykazało Petro Trade sp. z o. o. 

Najwyższą wartość rynkową na 
koniec roku w stosunku do począt-
ku roku miała firma Asseco Poland 
S.A. Kreatorami Podkarpackiej 
Przedsiębiorczości za 2015 rok 
zostały firmy: Asseco Poland S.A. 
GK, Nowy Styl Krosno sp. z o. o., 
Firma Oponiarska Dębica S.A. W 
tej kategorii, prezentowanej po raz 
pierwszy, wybrano także kreatorów 
przedsiębiorczości w powiatach. W 
klasyfikacji generalnej medalowe 
miejsca zdobyły firmy: PGE Obrót 
S.A., Orlen Paliwa sp. z o.o., Asse-
co Poland S.A. GK. 

Wyższa Szkoła Zarządzania 
w Rzeszowie w 2001 roku zapre-
zentowała po raz pierwszy listę 
100 największych przedsiębiorstw 
Podkarpacia. Od tego czasu całość 
przedsięwzięcia koordynuje dr 
Krzysztof Kaszuba, obecnie pre-
zes zarządu oddziału polskiego 
towarzystwa ekonomicznego w 
Rzeszowie. 

Arkadiusz D. Leśniak Moczuk

ZŁOTA SETKAMALI WOLONTARIUSZE

WIELKA FETA W PRZYBYSZÓWCE
Ostatniego września w osiedlu 

Przybyszówka odbyła się kolejna 
doniosła uroczystość oddania 
do użytku bez wątpienia najład-
niejszego w Rzeszowie obiektu, 
mieszczącego filię Rzeszowskiego 
Domu Kultury oraz siedzibę miej-
scowej ochotniczej straży pożarnej. 
Obiekt jest nie tylko elegancki 
zewnętrznie, ale niezwykle funk-
cjonalnie zaprojektowany. Podziw 
budzi nie tylko dbałość o archi-
tektoniczne szczegóły, estetykę 
wnętrz ale i swoistą ergonomię 
wyposażenia i urządzenia zaplecza 
dla działalności merytorycznej. Tu 
nie ma niczego przypadkowego 
i nieprzemyślanego. W dodatku 

widać na każdym kroku staran-
ność i dbałość gospodarzy. Tylko 
pozazdrościć! Zresztą nie kryła 
tego dyrektor RDK, Mariola Cie-
śla. I słusznie!

   Trudno zatem dziwić się, że 
licznie przybyli na uroczystość 
otwarcia przybyszowszczanie, od 
najmłodszych po tych już wiekowo 
leciwych. W komplecie stawili się 
strażacy w galowym umunduro-
waniu, z prezesem Arkadiuszem 
Bartosikiem na czele, w tym dwie 
panie. Nie wiem jak je nazwać. 
Strażaczki? Przybył ordynariusz 
diecezji rzeszowskiej, biskup Jan 
Wątroba. Takiego zagęszczenia 
na metr kwadratowy przedsta-

wicieli magistratu i rady jeszcze 
nie widziałem od czasu otwarcia 
mostu Mazowieckiego. Po prezy-
dencie Tadeuszu Ferencu z mał-
żonką Aleksandrą, zajechali pod 
nowy obiekt przy ul. Dębickiej 
wszyscy jego zastępcy: Stanisław 
Sienko, Andrzej Gutowski, Marek 
Ustrobiński i pełnomocnik Hen-
ryk Wolicki. Samych radnych nali-
czyłem czterech, nie uwzledniając 
gospodarza imprezy, przewodni-
czącego rady osiedla Pszybyszów-
ka i radnego zarazem, Czesława 
Chlebka . Miałem sposobność 
przywitać się jeszcze z radnymi: 
Marią Warchoł, Stanisławem 
Ząbkiem, Mirosławem Kwaśnia-
kiem i Januszem Micałem. Że o 
urzędnikach niższego szczebla nie 
wspomnę. 

Wszystkich witała miejscowa 
kapela ludowa, do której szybko 
dołączył prezydent Tadeusz Ferenc. 
Wystrojony w kapelusz z przytu-
pem zaczął wtórować śpiewakom. 
Ponoć nie fałszował. Honory 
gospodarskie spełniał Czesław 
Chlebek, który całość celebrował. 

Po jego wystąpieniu przemawiał 
prezydent Tadeusz Ferenc, który 
oprócz podziękowań i życzeń 
skierowanych do przewodniczą-
cego Chlebka oraz wszystkich 
mieszkańców, stwierdził, że w tak 
nowoczesnej remizie nie może stać 
stary wóz strażacki. Zatem do koń-
ca roku strażacy z Przybyszówki 
dostaną nowoczesnego mercedesa 
z pełnym, funkcjonalnym wypo-
sażeniem. Wywołał tym entuzjazm 
zebranych, zwłaszcza strażaków. 
Strażacka władza powiatowa uho-
norowała najstarszego strażaka 
z Przybyszówki, Edwarda Sarnę 
okolicznosciowym przesłaniem. 
W straży nieustannie działał przez 

65 lat. Później obiekt z namaszcze-
niem i błogosławieństwem pokro-
pił biskup Jan Wątroba, który na 
tę okoliczność przysposobił nawet 
odpowiednią modlitwę. Później 
nastąpiło to, co musiało – zbio-
rowe cięcie wstęgi, oczywiście, z 
udziałem najmłodszych obywateli 
osiedla.

Następnie wszyscy uczestniczyli 
w zwiedzaniu obiektu oraz inau-
guracyjnym koncercie w okazałej 
sali widowiskowej, a także ogólnej 
dyskusji władz miejskich ze spo-
łecznością osiedlową. Uroczyste 
otwarcie było godne świetności 
obiektu.

Roman Małek

Nowy obiekt w pełnej okazałości

Uroczyste przecięcie wstęgi. 

Musztra harcerzy na rynku rzeszowskim

Okolicznościowe, przyjacielskie 
spotkanie sportowców-seniorów 

z Rzeszowa i woj. podkarpackiego

„Każdy ma swoje morze”

odbędzie się 3 listopada 2016 r., 
o godz. 17:00 w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Rzeszowie 
Klub Turkus, ul. Okrzei



ECHO RZE SZO WANr 10 (250) rok XXI październik 2016 r.6 Echa kulturalne

RZESZOWSKI KALEJDOSKOP KULTURALNYO d  1 9 4 1 
rok u ,  o c z y-
wiście nie od 
razu, w dzie-
ciństwie bie-
gał po podrze-
s z o w s k i m 
Załężu. Będąc 
nastolatkiem, 
czyli w latach 
d u r n y c h  i 
c h mu r n y c h , 
Staszek Guzek 
– bo o nim 
mowa – zaczy-
nał w szkole 

muzycznej naukę gry na skrzypcach, klarnecie, gitarze, 
ale jej nie ukończył. Zmieniał szkoły. Było technikum 
budowlane, rolnicze, inne. Ale ciągnęła go scena. 

Od 1958 roku zaczął być widywany w Teatrze Sie-
maszkowej. Był rekwizytorem, statystą. Zafascynowała 
go recytacja i spełniał się w zespole działającym przy 
rzeszowskim WDK. Razem – jak twierdzi – z Tade-
uszem Nalepą wymyślili Blackout. Z racji znajomości 
namówił mieszkającego wówczas w Rzeszowie poetę 
Bogdana Loebla do pisania dla Blackoutów tekstów. 
Tak doszło do powstania nieśmiertelnego hitu „Anna” 
i kilku innych, które do dziś przyprawiają o drgnienie 
serc ich ówczesnych rówieśników.

Sielanka nie trwała długo. W trzy lata później, już 
jako Stan Borys, odszedł do Bizonów i , oczywiście 
niebawem, wszedł na samodzielną drogę solisty. 
Wielokrotnie występował na festiwalach krajowych 
i zagranicznych, zbierając nagrody. Ciągle dawał 
znać o sobie jego niespokojny duch. W swoim życiu 
wielokrotnie zatrzaskiwał za sobą drzwi. Swój protest 
przeciw ówczesnej rzeczywistości wyrażał kolejnym 
przebojem „Jaskółka uwięziona”. 

Protestował też przeciwko wojnie w Wietnamie 
hitem „Te bomby lecą na nasz dom”, ale nie przeszka-
dzało mu to w 1975 roku wyemigrować do kraju – 
uczestnika tej wojny, Stanów Zjednoczonych. Mieszkał 
w Chicago, Las Vegas i okresowo w Toronto, w Kana-
dzie. Występował w klubach polonijnych, angażował 
się w spektakle teatralne. Było tych różnorakich przed-
sięwzięć bardzo dużo i trudno je wszystkie wymienić. 

W swoim dorobku artystycznym ma chyba 12 
albumów płytowych, a w życiowym co najmniej trzy 
rozwody. Od 2004 roku mieszka w Polsce. Kiedy jest 
ciepło bywa w podwarszawskich Łomiankach, zaś na 
zimę ucieka do Las Vegas. Od pewnego czasu towa-
rzyszą mu o wiele lat młodsza blond partnerka Ania 
oraz Julka, urokliwa mała biała suczka. 

W 2016 roku obchodzi 75 urodziny oraz 55 lat 
pracy artystycznej. Z tej okazji 12 września 2016 roku 
w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie 
odbył się uroczysty koncert. Powtórzony został w 
nieco zmienionej obsadzie w sali koncertowej Filhar-
monii Podkarpackiej w sobotę, 24 września. W dwu-
częściowym koncercie Stanowi Borysowi towarzyszyła 
wierna mu od dłuższego czasu grupa Imię Jego 44 w 
składzie: perkusista, trzech gitarzystów i klawiszowiec, 
kilkunastoosobowy kwintet smyczkowy Filharmo-
nii Podkarpackiej, kilkakrotnie pianista-kierownik 
muzyczny Mariusz Dubrawski oraz dwu i cztero 
osobowy chórek. Wszystko starannie opracowane, 
zaaranżowane i wykonane. Kontrastem dla będącego 
ciągle w znakomitej dyspozycji wokalnej Stana Borysa 
były wokalistki Justyna Reczeniedi i Anna Cyzon. 

Na program koncertu złożyły się nie tylko bardziej 
współczesne kompozycje, ale gorąco oklaskiwana i 
nagradzane na stojąco przez młodzież z tamtych lat: 
„To ziemia”, „Anna”, „Spacer dziką plażą”, „Wiatr 
od Klimczoka”, „Jaskółka”, czy wykonana z wirtu-
ozowskim akompaniamentem tylko fortepianu „Dziś 
prawdziwych cyganów już nie ma”. Były też oficjałki: 
okolicznościowe listy z życzeniami od prezydenta RP, 
a także list i kwiaty od prezydenta Rzeszowa.

Trzeba przyznać, że miasto nie zapomina o swoim 
rodaku, mimo że tenże od wyjazdu do USA wpada do 
Rzeszowa tylko okazjonalnie, najczęściej przy okazji 
koncertów. Miejscowe media darzą go dużą sympatią. 
Ma swoich wielbicieli w Radiu Rzeszów, wywiady z 
artystą ukazują się w lokalnych dziennikach i spo-
łeczno-kulturalnych miesięcznikach. W programach 
Telewizji Rzeszów wielokrotnie ukazywały się zacho-
wane w archiwum relacje z koncertów oraz dłuższe i 
krótsze wywiady ze Stanem Borysem.

PODKARPACKA NOC NAUKOWCÓW

I Podkarpacka Noc Naukowców to wydarzenie, które wpisuje 
się w ogólnoeuropejską Noc Naukowców świętowaną w różnych 
miejscach w Europie, a zarazem świetna okazja, aby poobcować 
z nauką w sposób lekki i przede wszystkim ciekawy. Na uczest-
ników wydarzenia czekały ciekawe zajęcia z kryminalistyki, za-
jęcia z lotnictwa i fizyki – uczestnicy mogli poczuć się, jak pilot 
i zająć miejsce za sterami prawdziwego szybowca. W programie 
znalazły się też warsztaty z dietetyki, podczas których można było 
sprawdzić „Jak smakuje zdrowie”, a także odpowiedzieć na pyta-
nie: „Dlaczego pociągam nosem i po co mi katar?”. Natomiast na 
warsztatach z dziedziny rehabilitacji uczestnicy poznali tajniki 
terapii z udziałem wyszkolonego psa.

Dodatkową atrakcją podczas I Podkarpackiej Nocy Naukow-
ców był występ grupy „Fame” przedstawiającej muzyczny spek-
takl w wykonaniu ponad 100 aktorów – adeptów Akademii 
Aktorskiej Artysta oraz uczestników Wakacji Aktorskich 2016. 
Musical przedstawiał historię młodych osób, które pełne pasji i 
miłości do wystąpień scenicznych, decydują się na edukację w 
szkole artystycznej. Obietnica sławy wydaje im się bardzo kuszą-
ca, ale w walce o sukces wygrywają tylko ci najwytrwalsi.. I tak 
jest z różnymi dziedzinami nauki, ale także życia. Wydawał się 
mówić spektakl otwierający I Podkarpacką Noc Naukowców.

OPOWIEŚCI PUSTELNIKA
W Muzeum Okrę-

gowym w Rzeszowie 
został zagrany spektakl 
„Opowieści Pustelnika” 
w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Były to 
krótkie opowieści zano-
towane podczas kazań w 
kościołach Podkarpacia. 
Całość stanowi próbę po-
łączenia sztuki opowieści 
z teatrem nawiązującym 
do tradycji ulicznej, ku-
glarskiej. Improwizacja 
przeplata się z ustaloną 
formą, podobnie jak pod-
czas kazania.

Poza mszalnym, homi-
letycznym kontekstem, 
opowieści te okazały się 
w zasadzie uniwersalne. 
Jacek Świerk – poeta – po 
przedstawieniu stwierdził 

„Ten spektakl muzyczno-słowny (pierwszy punkt programu /
Joanna Sarnecka, Maciej Harna/) to rewelacja. To jest o mnie, 
szyte na miarę, jak u krawca. To wszystkie moje rozterki, niepo-
koje”. W spektaklu słowom towarzyszy lira korbowa, instrument 
od dawna bliski opowieściom, którego brzmienie samo w sobie 
przypomina narrację, otwiera i budzi gotowość do słuchania.

„AMERIKA”

Jedna z projekcji KineDok – międzynarodowego klubu filmo-
wego oraz alternatywnej platformy dystrybucyjnej skupiającej za-
równo miłośników, jak i twórców kina dokumentalnego z kilku 
krajów europejskich: Czech, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Wę-
gier, Polski i Norwegii – przedstawiała Báre, córka czeskich imi-
grantów zamieszkałych w Kanadzie, która wróciła do Czech, aby 
poznać ojczyznę swoich rodziców. Honza to piosenkarz i gitarzy-
sta z Pragi, który chciałby zamieszkać w Nowym Jorku i zostać 
kimś takim jak Bob Dylan. Dokument Jana Foukala to wypełnio-
na marzeniami na jawie podróż dwójki bohaterów ku wolności, 
której tłem są lasy, wieczorne ogniska i bezkresne niebo.

Sto lat po powstaniu pierwszych obozów trampingowych w 
czeskich lasach, Bára i Honza postanawiają dotrzeć do ich pier-
wotnych lokalizacji, inscenizując własną ucieczkę do wyima-
ginowanej Ameryki – ucieczkę zainspirowaną czechosłowacką 
subkulturą trampingową, ruchem imitującym wyidealizowane 
życie na łonie przyrody na Dzikim Zachodzie. Podróż dwojga 
bohaterów staje się uniwersalną opowieścią o przyjaźni, muzyce 
i marzeniach o wolności. Idąc w ślady sięgającej czasów socjali-
stycznej Czechosłowacji tradycji „Ameryki na niby”, bohaterowie 
docierają do miejsca, gdzie można czuć się wolnym.

ROCKOWA NOC
„Rockowa Noc”, jak co roku, odbyła się pod koniec września. 

Usłyszeliśmy dobrą, rockową muzykę. Festiwal jest okazją do za-
prezentowania się publiczności młodym zespołom, które nie mają 
jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku i kontraktów płytowych z 
wytwórniami fonograficznymi. Wystąpili: The Suits” z Warszawy, 
„Ostatni w Raju” z Krakowa, „BLANT” z Łańcuta, „Shartten” z 
Sierczy i „All We Left Behind” z Jarosławia.

Zespoły walczyły o nagranie w profesjonalnym studiu nagra-
niowym, występ podczas kolejnego Festiwalu oraz statuetkę im. 
Tadeusza Nalepy. Oprócz finalistów wystąpili: „Fat Staff ”, „Biegun 
Zachodni”, „Jesus Chrysler Suicide” oraz gwiazda wieczoru „Ko-
branocka”.

NARODOWE CZYTANIE
Po raz piąty odbyło się Narodowe Czytanie przy Fontannie 

Multimedialnej w Rzeszowie. Tym razem odczytano fragmenty 
znienawidzonego przez uczniów Henryka Sienkiewicza. Jedyną 
otuchą był wybór strawniejszej pozycji z dorobku noblisty, jaką 
jest powieść „Quo vadis”. Dlatego też tłumy, które corocznie poja-
wiają się, by wspólnie poczytać sobie wprawiają w osłupienie nie 
tylko organizatorów, którzy robią, co mogą, żeby mimo odgórne-
go wyboru „czytanki” impreza przyciągnęła chętnych i sprawiła 
im przyjemność.

Dlatego też organizatorzy przygotowali m.in. takie atrakcje, 
jak: akcja bookcrossingowa, „Przestrzeń Młodego Czytelnika” 
– animacje, gry, warsztaty, zabawy, „Pokaz specjalny Fontanny 
Multimedialnej z udziałem aktorów” – „Folk dookoła świata”, 
„Walka Tytanów”.

Fragment, który wybrano do czytania podczas flash moba jest 
niezwykle emocjonujący, ponieważ opisuje moment, w którym 
Ursus, opiekun Ligii, gotowy jest zginąć na rzymskiej arenie ni-
czym Baranek. Gdyby się tak stało, to widowisko nie zachwyciło-
by zgromadzonej publiczności, która była już znużona pokorną 
śmiercią chrześcijan. Dlatego też w momencie, kiedy potężny Lig 
pada na kolana, by się pomodlić, na arenie pojawia się tur, do 
którego przywiązana jest naga Ligia. Ten widok wzbudza nie tyl-
ko ogromne emocje z Ursusie, ale też w Winicjuszu, który całe 
zdarzenie obserwuje u boku Petroniusza z widowni.

                                            Sabina Lewicka

Z MOJEJ LOŻY

Jerzy Dynia

GWIAZDA

We wrześniu, konkretnie 20. 
tego miesiąca, kolejną grupę jubi-
latów, którzy w zgodnym stadle 
małżeńskim przeżyli przynaj-
mniej 50 lat, do rzeszowskiego 
ratusza zaprosił prezydent Tade-
usz Ferenc. Jubilaci zostali trady-
cyjnie już przyjęci w reprezenta-
cyjnej sali posiedzeń, odpowied-
nio na tę okazję przysposobionej. 
Tym razem przybyło 12 par: 
Irena i Józef Kielarowie, Krysty-
na i Józef Knellerowie, Wanda i 
Aleksander Mardaczowie, Kry-
styna i Leszek Micałowie, Stani-
sława i Eugeniusz Pleśniarowie, 
Barbara i Wacław Ptaszkowie, 
Barbara i Andrzej Pyszowie, 
Zofia i Jan Saganowie, Elżbieta 
i Wojciech Sitarscy, Kazimiera i 
Kazimierz Tasiorowie, Jadwiga i 
Tadeusz Wiszowie, Agnieszka i 
Tadeusz Ziębowie. W roli gospodarza, jak 
zwykle z należną galanterią, wystąpił sam 
prezydent miasta Rzeszowa.  

Dostojni Jubilaci udekorowani zostali 

przyznanymi przez prezydenta Rzeczpospo-
litej medalami „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” wraz ze stosownymi przesłaniami. 
Nie zabrakło, bo nie mogło, zwyczajowych 

kwiatów dla małżonek i okolicznościowego 
toastu szampańskiego. Do toastu i życzeń 
dołącza się nasz zespół redakcyjny.

Roman Małek

KOLEJNI JUBILACI

Stan Borys z autorem

Prezydent Tadeusz Ferenc z jubilatami. Fot. A. Baranowski
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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” 

FOTOGRAFIE JÓZEFA 
AMBROZOWICZA

Pod ka r pack ie Towa rz yst wo 
Zachęty Sztuk Pięknych wspólnie 
z Elektromontażem zorganizowało 
ciekawą wystawę fotografii znanego 
rzeszowskiego dziennikarza, foto-
grafika i edytora, Józefa Ambro-
zowicza. Wernisaż wystawy odbył 
się 22 września br. w galerii Na 
Najwyższym Poziomie w siedzibie 
Elektromontażu. 

Józef Ambrozowicz jest absol-
wentem Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Swoją pracę dzien-
nikarską rozpoczynał w Dębicy, 
gdzie redagował gazetę międzyza-
kładową „Echo Załogi”. Następnie 
podjął pracę w Magazynie Mło-
dzieżowym „Prometej”, później 
w miesięczniku „Konfrontacje” 
i w rzeszowskim Oddziale Kra-
jowej Agencji Wydawniczej. Od 
1991 roku prowadzi własną oficynę 
wydawniczą „Jota”. Wydał prawie 
50 albumów autorskich oraz wiele 
książek, z których „Popiół i zamęt” 
cieszy się szczególnie wśród byłych 
i obecnych dziennikarzy bardzo 
dużą popularnością. Jest wyróżnio-
ny Nagrodą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. Ostatnio w rze-
szowskim ratuszu otrzymał odznakę 

„Przyjaciel Rzeszowa”, nadaną przez 
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.

Fotografią zawodowo zajmuje 
się od 25 lat. Jego fotografie można 
zobaczyć przeważnie w albumach. 
Czasem można spotkać je na wysta-
wach w kraju i poza jego granicami.
Na przykład w roku 2007 prezento-
wał swoją twórczość fotograficzną 
w Wilnie. Wydał m.in. 5 albumów 
i 3 przewodniki o Rzeszowie oraz 
7 o województwie podkarpackim. 
Od wielu lat w swoich albumach 
pokazuje także tzw. małe ojczyzny 
– miasta i gminy. Ukazały się m. 
in. takie albumy o: Dębicy, Leżaj-
sku, Ropczycach, Sędziszowie Młp., 
Błażowej, Lubeni, Dydni i wiele, 
wiele innych. 

Jego związek z fotografią , jak 
mówił na wernisażu, zaczął się od 
fotografowania aparatami smie-
na i practica, dopiero później był 
roleiflex. Z biegiem lat posługiwał 
się coraz lepszym sprzętem, aż do 
mamiyi RB 67 pro. 

Na wspomnianej wystawie „Józef 
Ambrozowicz – fotografie” można 
zobaczyć wiele znakomitych zdjęć z 
okresu od końca lat sześćdziesiątych 
aż do chwili obecnej.

Stanisław Rusznica

PRZED EKRANEM

Jest w filmie „Wołyń” Wojtka Sma-
rzowskiego wiele scen, które wgniatają 
widza w fotel. Bo to obraz, który przez 
dwie i pół godziny nie daje ani chwili 
wytchnienia. Ten film to emocjonalny 
rollercoaster, utrzymujący widza przez 
cały seans w napięciu. Wielkie kino. 
Wybitny film. A przede wszystkim 
prawdziwy. Wzruszający. Film, po 
którego obejrzeniu chce się przytulić 
najbliższych. Sam chciałem. 

Ten film to studium zła, dlatego 
Smarzowski jest dla mnie w tym 
filmie współczesnym Dostojewskim 
kina. Smarzowski stanął przed nie-
zwykle trudnym zadaniem. Przez 70 
lat nikt nie podjął tematu niezwykle 
bolesnego, trudnego i zarazem prze-
milczanego, rzezi wołyńskiej. W 1943 
roku na Wołyniu zginęło kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków, szacuje się, że około 
60 tysięcy. Znacznie więcej zginęło, 
jeśli wliczymy do tej liczby zamordo-
wanych w pozostałych województwach 
kresowych. Zostali oni zamordowani 
przez Ukraińców, bardzo często sąsia-
dów, ludzi, których codziennie spoty-
kali. Zamęczeni w bestialski sposób. 

Reżyser Wołynia pokazuje to 
wszystko w swoim filmie bez znie-
czulenia, co jest jedną z cech cha-
rakterystycznych jego kina, swoistą 
pieczęcią Smarzowskiego. Pokazuje 
czyste bestialstwo, czerpanie przez 
morderców przyjemności z zabijania. 
Oglądanie tego jest bardzo trudnym 
doświadczeniem. Ale jednocześnie to 
film głęboko prawdziwy. Jest w nim 

szukanie i dążenie do prawdy. Wręcz 
wyzwalające. Dawno nie widziałem 
tak wielu rzeczy strasznych, trudnych 
i bolesnych, a jednak można się z 
tym pogodzić, bo czuć, że jest w tym 
dążenie do prawdy. 

Zobaczymy w „Wołyniu” sprawy i 
sceny, za które my Polacy powinniśmy 
się wstydzić, jak również spotkamy w 
tym filmie dobrych Ukraińców. To, co 
mam za złe Smarzowskiemu, to może 
tylko to, że w zestawieniu z barba-
rzyństwem Ukraińców, okrucieństwo 
Niemców wypada jakoś zbyt łagod-
nie. Zobaczymy też sprawy i sceny, 
za które my Polacy powinniśmy się 
wstydzić. Sam reżyser i producenci, 
zapewne obawiając się przyjęcia tego 
filmu, reakcji na niego w Polsce czy 
na Ukrainie, postanowili jeszcze przed 
premierą zapobiec użyciu tego filmu 
jako narzędzia w walce politycznej. 

Doceniając ich starania, jestem jed-
nak pesymistą. Rosyjska propaganda 
nie przepuści okazji, aby przypomnieć 
o banderowcach, przedstawić właśnie 
w takim kontekście wojnę, jaką toczy 
Kreml na Ukrainie. To bardzo poważ-
ne zagrożenie, bo sądzę, że, niestety, 
film stanie się takim narzędziem dla 
Rosjan. Cóż, nie jest to wina twórców 
filmu. Wojtek Smarzowski zaczął robić 
swój film jeszcze przed Majdanem, a 
dziś stosunki polsko-ukraińskie są, nie 
waham się tego powiedzieć, najlepsze 
w naszej najnowszej historii. Wielu 
Polaków jest wzruszonych tym, jak są 
przyjmowani i traktowani przez Ukra-

ińców, dziś możemy wreszcie mówić o 
tym, że Ukraina jest naszym przyja-
cielem. Szkoda byłoby to zmarnować. 

Smarzowski podkreśla, że utożsa-
mia się z Polakami na Kresach, mówił 
w prasowych wywiadach, że pojedna-
nie nie oznacza jednak zapomnienia. 
I jest w tym uczciwy. Dlatego ten film 
będzie próbą dla tego dobrego, co 
dzieje się między Polakami i Ukraiń-
cami, ale w większym stopniu próbą 
dla tych ostatnich. Bardzo chciałbym, 
aby Ukraińcy okazali się na to gotowi. 
Czy są? Niestety, wątpię. Wreszcie. Jest 
w „Wołyniu” bardzo wymowna scena. 
To „pogrzeb Polski”. Grupa Ukraiń-
ców po klęsce kampanii wrześniowej 
urządziła ceremonię pogrzebową, w 
finale której do grobu złożona jest 
biało-czerwona flaga i godło Polski, 
zdjęte z jakiegoś urzędu. Dla mnie 
to wymowne, bo właśnie ten film 
pokazuje, jak wzrastała nienawiść. Do 
czego prowadzi i że dla zła nie może 
być żadnego usprawiedliwienia.

Paweł Siennicki 

„WOŁYŃ” - FILM PRAWDZIWY

Dyskusyjny Klub Filmowy Klaps 
przygotował na październik br. pięć 
filmów, na które za naszym pośred-
nictwem zaprasza miłośników dobrego 
filmu. Filmy te poprzez głosowanie 
ankietowe wybrane zostały przez 
uczestników DKF. Podobnie jak w 
poprzednich miesiącach będzie można 
uczestniczyć w pofilmowych dysku-
sjach. Prowadzić je będą Dominik 
Nykiel i Adam Kus. Wypowiedzieć 
się też można na facebooku: www.
facebook.com/dkfklaps. Filmy grane są 
w sali kinowej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie, przy ul. Okrzei 
7, w każdy poniedziałek o godz.19.00. 
W programie październikowym zapla-
nowano filmy: „Nawet nie wiesz, jak 
bardzo cię kocham”, „Wróble”, „Jowi-
ta”, „Aż do piekła”, „Kosmos”.

„Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię 
kocham” (3.10) to film w reżyserii 
Pawła Łozińskiego, produkcja polska 

2016 rok. Film opowiada o dramacie 
dwóch kobiet, matki i córki, związa-
nych ze sobą trudnym, skomplikowa-
nym uczuciem. Kluczowe dla boha-
terek jest spotkanie z kimś trzecim, 
obcym – doświadczonym terapeutą, 
profesorem Bogdanem de Barbaro.

„Wróble” (10.10) to najnowszy 
film w reżyserii Runara Runarssona, 
produkcja Islandia, Chorwacja 2015 
rok. Film ten doceniony został przez 
widzów i krytyków na całym świecie. 
Zdobył główną nagrodę MFF w San 
Sebastian oraz nagrodę dla najlepsze-
go filmu na Warszawskim Festiwalu 
Filmowym. Film przedstawia historię 
szesnastoletniego chłopca, którego 
matka z nowym mężem decyduje się 
na dłuższy wyjazd do Afryki, a syna 
postanawia wysłać pod opiekę do ojca, 
którego syn nie widział sześć lat. 

„Jowita” (17.10) to film w reżyserii 
Janusza Morgensterna, produkcji pol-

skiej z roku 1967. W filmie pokazane 
jest życie ogromnie popularnego, mło-
dego architekta, któremu sławę przy-
niosły wyczyny sportowe. Marzy on o 
wielkiej, prawdziwej miłości. Marzenie 
to łączy z dziewczyną imieniem Jowi-
ta, której wspaniałe, czarne oczy w 
twarzy szczelnie okrytej czarczafem 
ujrzał kiedyś na balu.

„Aż do piekła” (24.10) w reżyserii 
Davida Mac Kenziego, produkcja USA 
2016 rok. Film przedstawia nowocze-
sne kino kryminalne, którego akcja 
rozgrywa się na zachodzie Teksasu, 
w miejscach, gdzie rządzą przemoc i 
bezprawie.

„Kosmos” (31.10) w reżyseri i 
Andrzeja Żuławskiego. Produkcja 
Francja, Portugalia 2015 rok. Film 
oparty jest na twórczości Witolda 
Gombrowicza. Jest to jeden z najlep-
szych filmów A. Żuławskiego.

Stanisław Rusznica

Z „KLAPSEM” W PAŹDZIERNIKU

Monografia Przyjaciele Rzeszowa 
Trzydziestosiedmioletni dorobek 

Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa 
wraz z dwudziestoleciem wydawania 
przez niego miesięcznika „Echo Rze-
szowa” stał się impulsem do refleksji 
i podsumowań najważniejszych osią-
gnięć rzeszowskich regionalistów. Po 
dwudziestu latach funkcjonowania 
Towarzystwa wydano publikację 
pt.: Towarzystwo Przyjaciół Rze-
szowa w latach 1979-1999 autorstwa 
historyków Andrzeja Bonusiaka i 
Edyty Czop. Kolejny Jubileusz, tym 
razem dwudziestolecia czasopisma 
„Echo Rzeszowa” był impulsem 
do spisania kolejnej edycji dziejów 
Towarzystwa. Książka Przyjaciele 
Rzeszowa przygotowywana jest na 
uroczystość obchodów Jubileuszu 
planowanego na 26 listopada br. 
na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Ma ona na celu zaprezentowanie 
osiągnięć osób działających na rzecz 
rozwoju swojego miasta. Zawarta 
w niej synteza dorobku Towarzy-
stwa, świadcząca o aktywności 
władz i członków TPRz stanowi 
promocję dokonań regionalistów. 
Kontekst teoretyczny regionalizmu 
oraz autorskie badania empirycz-
ne dotyczące społecznej percepcji 
ruchów regionalnych dopełniają 
idiograficzną część opracowania. W 
monografii przewijają się więc trzy 
warstwy: teoretyczna, faktograficzna 
i empiryczno-badawcza. Jest ona 
pamiątkowym albumem składanym 
w hołdzie wszystkich regionalistom 
i miłośnikom Rzeszowa, którzy 
swoim zaangażowaniem i pasją 
rozsławiają stolicę województwa 
podkarpackiego i przyczyniają się 
do tego, że mieszkańcy mogą być 
dumni ze swojego miasta.

W rozdziale pierwszym przed-
stawiono paradygmat regionalizmu 
w aspekcie jego genezy, historii 
oraz usytuowania w społeczeństwie 
sieciowym. Przybliżono w nim rów-
nież prawną podbudowę tworzenia i 
funkcjonowania towarzystw regio-
nalnych w świetle nowelizacji ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach.

Osnową rozdziału drugiego jest 

społeczna pasja ludzi oddanych swo-
jemu miastu poprzez wolontariacką 
pracę na rzecz jego rozwoju i promo-
cji. W poszczególnych podrozdzia-
łach starano się zaprezentować jak 
największą liczbę działaczy TPRz, 
sympatyków i współpracowników 
tworzących wspólną płaszczyznę 
podejmowania i realizacji inicjatyw 
wspierających lokalne władze samo-
rządowe, instytucje i organizacje w 
dążeniu do budowy stolicy inno-
wacji. Z perspektywy lat 2000-2016 
podano skład osobowy władz zarzą-
dzających Towarzystwem oraz listę 
jego członków, którzy wyrazili chęć 
przynależności na przestrzeni ostat-
nich 16 lat. Aktywność społeczną 
członków TPRz scharakteryzowano 
poprzez ich zaangażowanie w sferze 
publicznej jako posłów, radnych, 
przedstawicieli komisji, rad osiedli, 
członków towarzystw, stowarzyszeń, 
rad, związków na szczeblu ogólno-
krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Za miarę ich osiągnięć przyjęto 
odznaczenia i nagrody państwowe, 
resortowe, samorządowych władz 
regionalnych i lokalnych, organizacji 
i instytucji oraz dyplomy uznania 
i zajęte miejsca w rankingach, 
zawodach i konkursach. Odrębny 
rozdział poświęcono dla laureatów 
odznaki „Przyjaciel Rzeszowa” 
przyznawanej od 2014 roku przez 
kapitułę TPRz osobom zasłużonym 
dla Rzeszowa. Sporządzono także 
zestawienie nazwisk z publikacji 
Galeria zasłużonych Józefa Kanika 
i Sylwetki rzeszowian autorstwa 
Józefa Kanika, Romana Małka i 
Stanisława Rusznicy. 

Rozdział trzeci ma charakter 
idiograficzny, zawiera bowiem fak-
tografię opracowaną na podstawie 
dokumentów wewnętrznych TPRz, 
artykuły opublikowane w „Echu 
Rzeszowa” oraz wywiady w władza-
mi i członkami Towarzystwa. Zakres 
i efekty działań Towarzystwa pogru-
powano w kilka kategorii. Członko-
wie TPRz wysuwają wiele inicjatyw 
niezbędnych do realizacji dla dobra 
miasta i jego mieszkańców.

ciąg dalszy na s. 10
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Z prawej, z kwiatami Józef Ambrozowicz. Fot A. Baranowski
Michalina Łobacz
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250. NUMER „ECHA RZESZOWA”
Tak logicznie i matematycz-

nie to nasz jubileusz z okazji 
wydania 250 numeru miesięcz-
nika przypada prawidłowo, bo 
wszystko wszak zaczęło się w 
styczniu 1996 roku – od numeru 
sygnalnego, nienumerowanego. 
Jedynkę miało dopiero wydanie 
lutowe, zatem licząc wszyst-
kie miesiące – 250 miesięcznik 
powinien być w listopadzie tego 
roku. Ale na początku wszakże, 
w pierwszym roku wydawni-
czym aż do września włącznie, 
„Echo” wychodziło przeważnie 
dwukrotnie w miesiącu. Ale i w 
tym nie było pełnej konsekwen-
cji, bo w październiku mieliśmy 
wydanie sygnowane zaledwie 
numerem 12. Jak pamiętam, to 
chyba wytrawny mistrz sztuki 
drukarskiej Julian Trojanowski 
– z kierownictwa ówczesnych 
Zakładów Graficznych, gdzie był 
zastępcą dyrektora i społecznie w 

zarządzie Towarzystwa Przyjaciół 
Rzeszowa, a z tej racji i w zespole 
redakcyjnym – wyraził opinię, że 
dwutygodnik to mało trafiony 
pomysł, bo za aktualnymi wyda-
rzeniami i tak się nie nadąży. 
Lepszy byłby już tygodnik. Ale 
na to nie stało ani pieniędzy, ani 
społecznej energii redakcyjnej 
organizatorów. Pozostał więc 
miesięcznik. 

Przez pierwsze numery tak 
jakoś enigmatycznie w stopce 
– oprócz redaktora naczelnego 
Zdzisława Daraża – sygnowani 
byli z nazwiska „organizatorzy 
czasopisma”, nie zespół redak-
cyjny, ale organizatorzy, czyli 
członkowie zarządu TPRz, a 
potem już tylko ten najważniej-
szy organizator, czyli Zdzisław 
Daraż. Bo to on – jako szef  
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszo-
wa poniewieranego wtedy przez 
władze Rzeszowa i wygonionego 

z zajmowanego lokalu – wymy-
ślił tę gazetę i z gronem innych 
pasjonatów stworzył, i trzyma 
z dobrym skutkiem jej stery do 
dziś. Dużo później pojawił się 
jednak i imienny skład osób rze-
czywiście redagujących czasopi-
smo, uwidaczniany w stopce. To 
dlatego pierwsze nasze spotkania, 
pierwsze przymiarki (jeszcze w 
1995 roku) miały miejsce w świe-
tlicy przy Batorego w życzliwej tej 
inicjatywie Socjaldemokracji RP, 
której w województwie przewo-
dził ekonomista cybernetyk, dr 
Wiesław Ciesielski. 

Naturalnie zatem grono reda-
gujące wtedy „Echo” skupia-
ło dziennikarzy i próbujących 
publicystycznego chleba innych 
społeczników z kręgów lewico-
wych. Naczelny Daraż zachęcił w 
pierwszym rzędzie dziennikarzy 
z dawnych „Profilów”, którymi 
kierował przez trzy lata. Stąd np. 

Zespół Redakcyjny „Echa 
Rzeszowa”

250 numerów „Echa Rzeszowa” 
daje prawo do Waszej chwały. 20 
lat społecznej pracy nad przygo-
towywaniem i wydawaniem tego 
czasopisma wymagało przecież 
ogromniej konsekwencji i samo-
zaparcia. Trafiacie swymi arty-
kułami w sentymenty starszych 
czytelników oraz zainteresowania 
młodych. Wszystkim, co mie-
siąc, dostarczacie ogromną porcję 
informacji o Rzeszowie i regionie, 
oraz wiele problemów do prze-

myślenia. Całość podawana jest 
ładnym, błyskotliwym językiem, 
nie mówiąc już o ciętym piórze. 
Czyta się więc „Echo” nie tylko z 
obowiązku, ale i dla przyjemno-
ści, co wyróżnia je wśród innych 
tytułów.

Jako stały czytelnik, czekając 
na dalsze ciekawe artykuły, życzę 
całemu Zespołowi Waszej Redak-
cji sił i odporności na wszelkie 
przeszkody oraz weny twórczej.

Lesław Wais
animator kultury, 

były dyrektor WDK 

Wydanie 250. numeru „Echa 
Rzeszowa” i jego dwudziestolecie 
są ważnymi wydarzeniami w 
Rzeszowie. Jestem czytelniczką 
Echa od wielu lat i stwierdzam, 
że jej redaktorzy i piszący na jej 
łamach wyróżniają się wiedzą i 
pazurem publicysty. Dostarczają 
czytelnikowi informacji i wiedzy 
oraz wzruszających doznań.

Czytelnicy mają swoich ulubio-
nych autorów. Moimi są przede 
wszystkim Józef Kanik i Bogusław 
Kotula. Pierwszy jest promotorem 
kultury i sztuki naszego miasta, 
popularyzatorem ciekawych i 
zasłużonych rzeszowian, z poczu-
ciem humoru traktuje swoje oso-
biste wspomnienia. Pozorna ich 
prostota w subtelny sposób uka-

zuje uniwersalność ludzi i świata, 
ich otoczenia. Odbiorca potrze-
buje czegoś takiego, niezależnie 
od tego, czy jest to prostota czy 
nowatorskie ujęcie wypowiedzi.

Bogusław Kotula to historia 
Rzeszowa, autor licznych i cieka-
wych publikacji o historycznych 
postaciach naszego miasta, doko-
nanych przemianach i tego, co 
dzieje się obecnie wokół nas. Jego 
ambitnym zamiarem było i jest 
wplecenie do swoich felietonów 
rodzinnej sagi, spraw i zdarzeń 
nieznanych i zapomnianych. 
Podobają się mi jego trafność spo-
strzeżeń i ciętość języka. Wiem, 
że wielu czytelników odbiera to 
podobnie jak ja.

Eugenia Stokłosa

PIERWSZE KROKI
Wydanie jubileuszowego, 250. 

numeru czasopisma „Echo Rze-
szowa” to dla mnie szczególna 
okoliczność, by Pana Zdzisława 
Daraża - Redaktora Naczelnego 
oraz cały Zespół Redakcyjny, jak 
również Wydawcę - Towarzystwo 
Przyjaciół Rzeszowa prosić o 
przyjęcie serdecznych gratulacji i 
podziękowań za wytrwałą pracę 
dla dobra Rzeszowa i jego Miesz-
kańców.

Pragnę podkreślić, że w dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywi-
stości medialnej „Echo Rzeszowa” 
pozostaje dla rzeszowian me tylko 
miejscem rzetelnej dokumen-
tacji dziennikarskiej, ale także 
trwałym punktem odniesienia w 
kształtowaniu opinii o życiu Rze-
szowa. Gdy do tego dodać troskę 
o staranność i piękno języka oraz 
intersującą szatę graficzną, mamy 
do czynienia z czasopismem uży-
tecznym społecznie, wydawanym 
na najwyższym poziomie edy-
torskim, po które zawsze warto 
sięgnąć.

W Zespole Redakcyjnym „Echa 
Rzeszowa” i szerzej - w pracy 

Towarzystwa Przyjaciół Rze-
szowa uczestniczy całe grono 
Osób autentycznie zatroskanych 
o dobro naszego miasta. Dziękuję 
Wam, drodzy Przyjaciele, za nie-
strudzone kreowanie pozytywnego 
wizerunku stolicy Podkarpacia, 
ale także za teksty i opinie „życz-
liwie krytyczne”, które skłaniają 
mnie do ponownej refleksji przed 
ostatecznym podjęciem decyzji. 
Mam do Was pełne zaufanie, bo 
wiem, że kierujecie się szlachetny-
mi pobudkami i doświadczeniem 
sprawdzonych społeczników.

Korzystając z okazji życzę 
wszystkim Państwu sukcesów 
w dalsze] pracy dziennikarskiej 
i społecznej, a co za tym idzie 
kolejnych jubileuszowych wydań 
„Echa Rzeszowa”, bo to będzie 
znaczyło, że jest ono ciągle obecne 
i potrzebne w przestrzeni społecz-
nej i kulturalnej Rzeszowa. Niech 
w parze z tym idzie uznanie ze 
stroni/ Czytelników oraz Państwa 
osobista pomyślność.

Z poważaniem
Tadeusz Ferenc
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Fontanna multimedialna to nie tylko spora atrakcja podczas prezentacji wieczornych. W upalne dni jest nie byle jaką frajdą dla dzieciarni, a nawet opiekunów. Fot. A. Baranowski.

MIELI WIZJĘ
ROZMOWA Z PREZYDENTEM TADEUSZEM FERENCEM

– Czy 2 sierpnia 1944 roku rzeszo-
wianie wyobrażali sobie, że ich miasto 
będzie stolicą województwa?

 – Na pewno cieszyli się z wyzwo-
lenia miasta spod okupacji niemiec-
kiej. Odetchnęli. Byłem wtedy małym 
dzieckiem, ale pamiętam jak biły 
radzieckie działa z prawej na lewą 
stronę Wisłoka, gdzie byli Niemcy. 
Jeden czołg stał niedaleko nasze-
go domu na Drabiniance. Wzdłuż 
Strugu były okopy. Pamiętam tych 
młodych, wybiedzonych żołnierzy 
rosyjskich, którzy pytali, jak daleko 
do Berlina...

– Wojna jeszcze trwała, ale niedłu-
go po wyzwoleniu naszego miasta, bo 
18 sierpnia delegaci z wyzwolonych 
powiatów w obecności delegatów rzą-
du powołali w ratuszu Wojewódzką 
Radę Narodową w Rzeszowie. 

– Akceptację władz centralnych 
województwo rzeszowskie uzyskało 
7 lipca 1945 roku. Te wydarzenia w 
dziejach Rzeszowa są równe nadaniu 
praw miejskich przez króla Kazimie-
rza Wielkiego. Bo bez tamtej wizji i 
tamtych decyzji z 1944 roku nie było-
by późniejszych, pozytywnych dla 
miasta i regionu następstw. A Rze-
szów pozostałby jako jedno z miast 
powiatowych, bez większych szans 
na dynamiczny rozwój. Bez tamtych 

decyzji i ludzi dobrej woli, którzy 
za nią stali, 27-tysięczne miastecz-
ko powiatowe nie mogłoby nawet 
marzyć o tym, co mamy dzisiaj. Dziś 
niektóre nasze osiedla są liczebnie i 
przestrzennie większe niż wtedy całe 
miasto. Po wojnie Rzeszów obejmo-
wał bowiem granicami obszar ponad 
7 kilometrów kwadratowych, dziś ma 
ponad 116, a niedługo 120.

– Miasto rozwija się i pięknieje. 
Zazdroszczą nam inni i stawiają za 
wzór. 

– Należy przypomnieć i uhono-
rować dorobek oraz zasługi tamtych 
pionierów z lat powojennych i ich 
kontynuatorów. Z wielkim sza-
cunkiem odnoszę się do dorobku 
wszystkich moich poprzedników. 
Bo Rzeszów miał zawsze szczęście 
do dobrych gospodarzy, którzy 
podejmowali decyzje rozumne i z 
rozmachem tu na miejscu, jak też 
potrafili rozmawiać i pozyskiwać 
przychylność władz w Warszawie, 
gdzie zapadały ważne dla miasta i 
województwa decyzje. 

– Tylko w tych latach, gdy Pan 
kieruje miastem, powiększyło się ono 
ponad dwukrotnie, a liczba miesz-
kańców stałych i czasowo przebywa-
jących, np. w czasie roku szkolnego 
i akademickiego, sięga momentami 

220–250 tysięcy. 
– Ludzie chcą przyjeżdżać do nas 

z całego świata. Podziwiają nasze 
osiągnięcia i dorobek rzeszowian. 
To jest miasto młodych, bo średnia 
wieku nie przekracza 38 lat. Uczą się 
i studiują. Ale nie zapominajmy, że 
bez wspomnianego faktu dziejowego, 
jakim było nadanie naszemu miastu 
statusu stolicy województwa, nigdy 
nie rozwinęłoby się ono do obecnej 
postaci – jednego z szesnastu w kraju 
centrów administracji regionalnej z 
przemysłem i wieloma uczelniami, 
które kształcą w różnych formach 
około 60 tysięcy studentów, co w 
stosunku do liczby mieszkańców 
stawia nas na pierwszym miejscu w 
Europie. Powstały teatry, filharmonia 
i biblioteki oraz muzealne placówki i 
bogata sieć innych placówek kultury, 
które są gospodarzami imprez o 
randze krajowej i międzynarodowej. 
W samym tylko rynku tysiące miesz-
kańców uczestniczą w tych wyda-
rzeniach kulturalnych. Stworzone 
zostały warunki dla rozwoju biznesu, 
sportu, opieki zdrowotnej i ochrony 
środowiska naturalnego. 

– Rzeszów stolicą innowacji – to 
hasło, ale sukcesywnie wypełniane 
konkretami budującymi markę mia-
sta.

– Można wymieniać wiele takich 
systemów wprowadzanych dziś, o 
których nawet mi się nie marzyło, 
gdy obejmowałem zaszczytny urząd 
prezydenta. Jak choćby ten mierzący 
i regulujący ruch komunikacyjny w 
mieście, do którego przecież codzien-
nie wjeżdża i wyjeżdża około 135 tys. 
samochodów. To doceniają inni w 
różnych rankingach, jak choćby naj-
nowszym Polskiej Agencji Przedsię-
biorczości, gdzie Zarząd Transportu 
Miejskiego w Rzeszowie zajął szóste 
miejsce. 

– Miasto się powiększa i przybywa 
terenów inwestycyjnych. Rozwija się w 
myśl tego, co chcą rzeszowianie?

– Powiedziałbym wręcz, że miesz-
kańcami owładnęła chęć pozytyw-
nych zmian, organizują się przed-
stawiają propozycje, przychodzą na 
spotkania nawet po kilkaset osób i 
dyskutują wiele godzin. Korzystam 
z bardzo rzeczowych pomysłów, 
zgłaszanych podczas tych ważnych 
dla mnie rozmów. To jest bardzo 
pozytywny zaczyn, bo mnie ciągle 
coś „szumi” w głowie i jestem nieza-
dowolony. Przykład ze składem węgla 
w centrum obok dworca PKS, czy 
tereny kolejowe, które psują estetykę 
i wyobrażenie o mieście, nawet gdy 
ktoś jest tu przejazdem. Trzeba ten 

obraz zmienić. Podobnie z dojazdem 
do lotniska – ulica Lubelska pięknie 
zrobiona, ale wstyd jechać z różnymi 
licznymi delegacjami poza granicami 
miasta. 

– Wśród innych miast metropoli-
talnych Rzeszów często stawiany jest 
za wzór, a mieszkańcy mogą słusznie 
być z tego dumni. Liczba różnych 
nagród i wyróżnień jest imponująca.

 – Cieszę się, jeśli słyszę takie 
opinie o naszym mieście. Będzie-
my chcieli kontynuować to dzieło 
i wbudowywać kolejne miliardy w 
zrównoważony rozwój Rzeszowa, 
który ma służyć przede wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta, ale i 
w jakimś stopniu także Podkarpaciu 
i całemu krajowi.

Rozmawiał Ryszard Zatorski
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250. NUMER „ECHA RZESZOWA”

Fot. A. Baranowski

Na ręce redaktora naczelne-
go „Echa Rzeszowa” Zdzisława 
Daraża dla całego zespołu redak-
cyjnego 

Gratuluję wytrwałości i wysokie-
go poziomu merytorycznego wyda-
wanego czasopisma. Gratuluję, że 
w naszym wspólnym domu, jakim 
jest Rzeszów, dla dobra wspólne-
go mieszkańców możemy razem 
wspierać inicjatywy i dokumen-
tować wydarzenia, które budują 
dobre tradycje miasta. 

Z życzliwą zazdrością patrzymy 
na Wasze sukcesy publicystyczne i 
Waszą drogę wydawniczą, na któ-
rej „Echo Rzeszowa”, rzec można, 
jest naszym starszym bratem, bo 
o prawie dwukrotnie dłuższym 
życiorysie niż miesięcznik „Nasz 
Dom Rzeszów” i stowarzyszenie o 
tej samej nazwie, którymi mam 
zaszczyt kierować. 

Co zapisane i udokumentowane 
– pozostaje na trwałe. Z radością 
zatem witam 250 wydanie „Echa 
Rzeszowa” – czasopisma miesz-
kańców – jak dumnie i słusznie 
redakcja zaznacza, bo cały zespół 
redakcyjny służy wiernie tym celom 
przyjętym dwadzieścia lat temu, 
gdy tworzyliście miesięcznik. 

Gratuluję wytrwałości, bo poza 
„Nowinami” na rynku czytelni-
czym Rzeszowa tylko „Echo” ma 
tak długi, nieprzerwany żywot 
wydawniczy. 

Gratuluje i życzę zespołowi 
redakcyjnemu „Echa Rzeszowa” 
wielu dalszych sukcesów i kolejnych 
rocznic do świętowania, ku pożyt-
kowi nas wszystkich w Rzeszowie.

Jerzy Maślanka,
prezes stowarzyszenia 

Nasz Dom – Rzeszów i redak-
tor naczelny miesięcznika 

Szanowni Państwo Redaktorzy 
i Wydawcy „Echa Rzeszowa”, 
Drodzy: Panie i Panowie Czy-
telnicy,

Proszę przyjąć najlepsze gratula-
cje z tej niepowszedniej okazji, jaką 
jest wydanie 250 numeru Waszego 
Miesięcznika. „Echo Rzeszowa” 
istnieje już od roku 1995 i sam 
fakt, że nie stało się efemerydą, 
jak to się przydarzyło wielu tytu-
łom wydawniczym, zasługuje na 
docenienie. Wyrazy uznania adre-
suję więc do Zespołu Redakcyjnego, 
ciągle aktywnego mimo upływu lat, 
oraz do PT Czytelników, bez nich 
bowiem gazeta nie miałaby racji 
bytu. Naturalnie, słowo „dziękuję” 
należy z tej okazji skierować rów-
nież do tych, którzy przez minione 
lata wspierali materialnie „Echo”, i 
to niezależnie od stopnia szczodro-
ści. W szczególny sposób zasłużył 
się tu Samorząd Miasta Rzeszowa. 

Chociaż nie zaliczam się (jesz-
cze) do grona stałych czytelników 
„Echa Rzeszowa”, to z dużym zacie-
kawieniem sięgam po drukowane 
tam teksty. Z jednymi zgadzam się 
w stu procentach, z innymi pół na 
pół, ale trafiają się też i takie, z któ-
rymi nie mogę się utożsamić. Myślę, 
że to jest normalne. Cieszy mnie to, 
że „Echo” ma swoją stronę inter-
netową. Zaglądam tam od czasu 
do czasu. Jest nieźle redagowana. 
Szkoda może tylko, że zakładka 
„Kultura” nie prezentuje szerzej 
wydarzeń kulturalnych z Rzeszowa.

Przy okazji takiego wyjątkowego, 
bo pięciokroć złotego jubileuszu 
warto – moim zdaniem – zastano-
wić się nad przyszłością „Echa Rze-
szowa”. Może gazeta ewoluowałaby 
z pozycji miesięcznika Towarzystwa 
Przyjaciół Rzeszowa ku miesięcz-
nikowi mieszkańców i przyjaciół 
Rzeszowa? Oczywiście, nie mam 
nic przeciwko Towarzystwu, ale …

Faktem jest to, że rozrastające 
się nasze piękne miasto zamieszku-
ją zarówno „pnioki”, jak i „krzoki” 
oraz „ptoki”. Ci pierwsi są zako-
rzenieni niemal od zawsze w Rze-

szowie, często od wielu pokoleń, ci 
drudzy – to niegdysiejsi przybysze, 
którzy z różnych racji wybrali nasze 
miasto i wrastają weń, ci trzeci zaś 
– to tacy, którzy przylatują jak pta-
ki i jak ptaki mogą odlecieć. Trzeba 
zatem tak działać, aby nie podcinać 
korzeni „pniokom”, aby pomóc we 
wrośnięciu w rzeszowską glebę 
„krzokom” i aby zachęcić owe prze-
lotne „ptoki do budowania swoich 
gniazd w mieście nad Wisłokiem. 

Czy nie warto przy tej niezwy-
czajnej okazji, aby Redakcja „Echa 
Rzeszowa” rozważyła możliwość 
szerszego otwarcia się na ludzi nie 
tyle różnych sortów, co różnych 
poglądów, także politycznych? Przy-
kładowo, uważam, iż bardzo jest 
nam potrzebna szczera dyskusja 
o wizji urbanistycznej Rzeszowa, 
o sytuacji kultury i twórców - tak 
w Rzeszowie, jak i na całym Pod-
karpaciu, którego Rzeszów jest 
miastem najpierwszym. Oczywiście, 
są i inne fundamentalne kwestie, 
ale może zostawię je na późniejszą 
okazję. Często powtarzam, że przez 
minione lata wiele, bardzo wiele 
osiągnęliśmy. To był wspólny wysi-
łek pracowitych, kompetentnych i 
roztropnych ludzi. Zawsze jednak 
dodaję: im więcej zrobiliśmy, tym 
lepiej widzimy, jak dużo jeszcze 
zrobić trzeba.

Życzę zatem Redakcji i Czytel-
nikom kolejnych 250 znakomitych 
wydań „Echa Rzeszowa” i kolej-
nych lat „dobrej roboty” – dobrej 
dla Rzeszowa i jego mieszkańców. 
Niech wielość mych życzeń ujmą 
dwa powszechnie znane słowa, 
które nikogo nie urażają: SZCZĘŚĆ 
BOŻE!

PLURIMOS ANNOS!

Dr Mieczysław Janowski
Prezydent Miasta Rzeszowa 

(1991-1999)
Senator Rzeczypospolitej 

Polskiej (1997-2004)
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego (2004-2009)

obecność na łamach reportera 
Leszka Więcki, także moja, ale 
i red. Zbyszka Grzysia, który 
w tamtym naszym miesięcz-
niku dbał o graficzną stronę 
czasopisma i to jego autorstwa 
była pierwsza winieta „Echa 
Rzeszowa”, lekka w literniczej 
italikowej postaci – nie wiedzieć 
dlaczego potem zamieniona w 
klocowatą ciężką formę. I nie 
chcę tego dociekać. Nieżyjący 
już niestety red. Zygmunt Klat-
ka, który wcześniej przewodził 
„Wiadomościom Fabrycznym”, 
a potem kierował oddziałem 
rzeszowskiej Krajowej Agencji 
Wydawniczej, nie tylko pisał do 
„Echa”, ale miał na głowie opra-
cowanie techniczne i pr5zygoto-
wanie makiety każdego wydania. 
Składał zaś gazetę Janusz Ber-
kowicz, wytrawny linotypista w 
RzZG, który z wielkiej maszyny 
przesiadł się do komputera. W 

naszym gronie pierwszy, który 
tę nową umiejętność perfekcyjnie 
opanował. Nasze, w najlepszym 
razie maszynopisy, a najczę-
ściej rękopisy, przetwarzał na 
komputerze i składał, by mogły 
ukazać się drukiem. Potem takim 
pośrednim ogniwem była nieoce-
niona Kazia Marciniakowa (także 
z naszych niegdysiejszych „Profi-
lów”), która na zdobytym przez 
red. Daraża niby komputerze we 
własnym domu przepisywała te 
wszystkie teksty na dyskietkę, a 
Janusz w prawdziwych progra-
mach graficznych układał we 
własnym komputerze w domu 
ostateczny kształt gazety. 

Potem już wszystko potoczyło 
się w coraz szybszym tempie i z 
owej początkowej ósemki niby 
dwukolorowej (jednobarwna 
winieta, paginy, niektóre tytuły 
i poddruki) jest to dziś szesna-
stostronicowa gazeta wydawana 

w całości w pełnym kolorze i na 
dobrym papierze.

I jeszcze prawie anegdotyczna 
sytuacja z owych początków, 
gdy to na zaproszenie Zdzisława 
Daraża pojawił się na Batorego 
w świetlicy red. Jan Filipowicz 
(wieloletni dziennikarz, a potem 
znakomity sekretarz redakcji 
„Nowiny), zachęcany, by podjął 
się profesjonalnego ogarnięcia 
tworzonego „Echa”. Ale gdy 
spojrzał na ten plik materiałów, 
przeważnie odręcznie zapisanych 
– to tylko je przerzucił pobieżnie 
i wpierw zdumionym wymow-
nie wzrokiem, a potem słownie 
odmówił podjęcia się tego zada-
nia. Tak nieprofesjonalne wydały 
mu się pierwsze kroki organiza-
torów. Nie wiem, czy zna obecne 
„Echo”, ale pewnie spojrzałby na 
nie już nieco inaczej.

Ryszard Zatorski

PIERWSZE KROKI

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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TARGOWISKO PRZY DOŁOWEJ
s. 8-9

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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ciąg dalszy ze s. 1
Koncert przywołał w pamięci 

pewne wydarzenia z młodości. 
Przed laty, zimową porą, na zbo-
cze popularnego Zweiga (miesz-
kańcy Rzeszowa wiedzą co to 
znaczy) przychodziło się w przy-
pływie fantazji, aby na teczkach i 
spodniach, poszusować na śniegu 
w dół po zboczu. Za czasów kiedy 
dyrektorem rzeszowskiej kultury 
w Ratuszu był Andrzej Makara 
powstał interesujący projekt. Panu 
Andrzejowi zamarzyło się, aby 
wykorzystując naturalne uformo-
wanie terenu w tym miejscu gdzie 
mamy teraz fontannę, wybudować 
godny miasta wojewódzkiego 
amfiteatr, na wzór sopockiego czy 
opolskiego. Za pomysłem przema-
wiał fakt, że w pobliżu usytuowa-
ny jest budynek filharmoniczny, a 
także zespołu szkół muzycznych 
oraz pałacyku Lubomirskich, które 
mogły być zapleczem organizacyj-
nym koncertów, garderobami dla 
przygotowujących się do wystę-
pu artystów, a także miejscem 
na chwilę ich koncentracji oraz 
wytchnienia. 

Do tego jednak nie doszło. Za to 
powstał usytuowany obok ratusza 
obiekt ze sceną i małym zapleczem 
w pomieszczeniach trasy pod-
ziemnej, który niektórzy złośliwcy 
nazywają stodołą, bez tylnej i 
bocznych ścian, który tak pasuje 
do starego rynku i jego central-
nego obiektu jak róża do kufajki. 
Owi malkontenci twierdzą uparcie, 
że większość zaproszonych na 
koncerty siedzących pod paraso-
lami mieszkańców jest bardziej 
zainteresowana zawartością kufli 
na okupowanych stolikach, niż 
tym, co się dzieje na scenie. Ale, 
jak mówi porzekadło, jeszcze się 
taki nie narodził itd, chociaż nie-
dawno przeleciała przez Rzeszów 
pogłoska o projektach wymiany 
tej sceny na bardziej artystyczną. 

A powracając do wspomnia-
nego na wstępie koncertu, to 
można było wracać do domów ze 
świadomością i radością, że miesz-
kańcy miasta oczekują nie tylko 
wielodecybelowych propozycji. Są 
jeszcze na świecie osoby, których 
interesuje kultura muzyczna z 
wyższej półki.

Jerzy Dynia

ciąg dalszy ze s. 7
Przykładem jest zabieganie o 

nadawanie nazw ulicom czy wspie-
ranie inicjatywy poszerzania granic 
miasta. Pokolenie działaczy TPRz 
pamiętające wydarzenia historyczne 
dla Rzeszowa dąży do utrwalania 
dziedzictwa kulturowego w mieście. 
Aktywnie przyczynia się do obrony 
pomnika Walk Rewolucyjnych i 
przeznaczenia Zamku Lubomir-
skich na cele kultury. Współdziała 
także z lokalnymi władzami i wie-
loma instytucjami. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje współpraca 
ze szkołami i uczelniami Rzeszowa 
oraz uczestnictwo TPRz w ogól-
nopolskim ruchu regionalnym. Do 
stałych wydarzeń organizowanych 
przez Towarzystwo można zaliczyć 
Bal Przyjaciół Rzeszowa, Podkar-
packi Konkurs „Piosenka o Rzeszo-
wie” i obchody rocznic powołania 
Rzeszowa na stolicę województwa 
rzeszowskiego. W ramach działań 
wewnętrznych zasługuje na uwa-
gę promocja wydawnictw z serii 
„Resoviana”, celebrowanie jubileuszy 
TPRz i czasopisma „Echo Rzeszowa” 
oraz udzielanie patronatów hono-
rowych i medialnych dla wydarzeń 
miejskich.

Jednym z głównych celów Towa-
rzystwa wynikających ze Statutu jest 
działalność wydawnicza. Publikacje 
stanowią bowiem wymiar dorobku 
regionalistów pozostawiający trwa-
ły ślad w historii. Kolejny rozdział 
monografii rozpoczyna się od teo-
retycznych rozważań odnoszących 
się do roli działalności wydawniczej 
w ruchu regionalnym. Zarysowano 
genezę powstania serii wydawniczej 
„Resoviana” wraz z wykazem pozycji 
zwartych opublikowanych w latach 
2000-2016 oraz monografii wyda-
nych z numerem ISBN Towarzystwa 
przez jego członków. Najwięcej uwa-
gi poświęcono miesięcznikowi „Echo 
Rzeszowa”, który obchodzi jubileusz 

20-lecia, zbiegający się z wydaniem 
250-tego numeru. Zaprezentowano 
twórców czasopisma, sprawy orga-
nizacyjne związane z jego redago-
waniem, procesem wydawniczym i 
kolportażem. Przytoczono recenzje 
i opnie o zawartości merytorycznej 
pisma opracowywane i upublicznia-
ne z okazji poprzednich jubileuszy. 
Na podstawie bibliografii zawartości 
„Echa Rzeszowa” sporządzonej w 
Dziale Informacji Wojewódzkiej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Rzeszowie za lata 1996-2013 doko-
nano analizy zakresu tematycznego 
pisma, zestawionego w szesnastu 
działach. Miesięcznik jest dziełem 
redaktorów i osób współpracujących 
z redakcją, którzy tworzą swoje 
artykuły, przeprowadzają wywiady, 
rozmowy, piszą felietony, recenzje 
i reportaże, komentują bieżące 
wydarzenia z życia miasta, regionu, 
kraju i świata, redagują stałe rubryki 
i kąciki tematyczne. Ich dorobek 
publicystyczny jest wyrazem pasji, 
realizowanej bezinteresownie, bez 
gratyfikacji finansowych, a niekie-
dy za symboliczne honorarium. 
W wyniku podsumowania wkładu 
pracy wolontariuszy zaangażowa-
nych w proces wydawniczy pisma 
wyłoniono złotą szóstkę autorów 
publikujących od początku jego 
powstania. Sporządzono także ran-
king 34 publicystów, którzy napisali 
20 i więcej artykułów do „Echa 
Rzeszowa”. Wymieniono także w 
porządku alfabetycznym wszystkie 
671 nazwisk autorów piszących do 
miesięcznika w okresie 20 lat jego 
istnienia. 

Ostatni rozdział jest rezultatem 
autorskich badań empirycznych 
przeprowadzonych wśród mieszkań-
ców Rzeszowa na temat znajomości 
i oceny działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Rzeszowa na tle lokal-
nych towarzystw miłośniczych oraz 
czytelnictwa i opinii o miesięczniku 

„Echo Rzeszowa”. Zawiera on anali-
zę statystyczną danych zebranych w 
sondażu przeprowadzonym na pró-
bie 457 respondentów. Zastosowanie 
procedury celowego (kwotowego) 
doboru próby z nadreprezenta-
cją młodego pokolenia posłużyło 
nie tylko do udowodnienia małej 
aktywizacji młodzieży w ruchach 
regionalnych, ale powinno stanowić 
wyzwanie dla regionalistów aby ich 
cenne inicjatywy były przekazywane 
kolejnym pokoleniom.

Przygotowanie monograf i i i 
zebranie niezbędnych danych źró-
dłowych stanowiło zbiorowy wysiłek 
wielu podmiotów. Do przeprowadze-
nia sondażu zostali zaangażowani 
studenci Wydziału Socjologiczno-
-Historycznego Uniwersytetu Rze-
szowskiego z kierunków Socjologia 
i Praca Socjalna, Stowarzyszenie 
Krystyn Podkarpackich oraz słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Niniejsza monografia została 
zainicjowana przez osobę, która jest 
współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół 
Rzeszowa, założycielem, redaktorem 
naczelnym i autorem największej 
liczby publikacji „Echa Rzeszowa”. 
Osobą tą jest Zdzisław Daraż, prze-
wodniczący TPRz od niespełna 30 
lat, człowiek instytucja, rzeszowia-
nin z wyboru, utożsamiający się z 
tym miastem jako harcmistrz, radny, 
dyrektor i redaktor. 

Krystyna Leśniak-Moczuk

MONOGRAFIA PRZYJACIELE RZESZOWA

MUZYKA PRZY FONTANNIE

W dniu 19 września 2016 roku 
w Rzeszowskim Domu Kultury, 
filia Wilkowyja odbyła się siód-
ma edycja Festiwalu Zespołów 
Alternatywnych „Rockowyja”. 
Moty wem przewodnim tego-
rocznej imprezy była prezentacja 
rzeszowskich grup muzycznych z 
żeńskimi wokalami. 

W festiwalu wzięło udział bli-
sko dwustu miłośników ciężkich 
i eksperymentalnych brzmień, co 
jest dowodem na stale rosnące 
zainteresowanie alternatywną sce-
ną muzyczną Rzeszowa.

Jako pierwsza wystąpiła młoda 
formacja metalowa Seldestruction, 
której energiczny występ ożywił 
publiczność już od pierwszych 
sekund trwania koncertu. Zespół 
zaprezentował przekrój swojej 
autorskiej twórczości, w tym przy-
jęty z dużą owacją utwór pod tytu-
łem „Wojownik”, który od wielu 
miesięcy utrzymuje się w czołówce 
notowania Podkarpackiej Sceny 
Przebojów na antenie Polskiego 
Radia Rzeszów.

W dalszej kolejności na scenie 
pojawił się rzeszowski zespół The 
Key Story, który łączy w swojej 
muzyce wpływy alternatywne, blu-
esowe i garażowo rockowe. Warto 
odnotować, że zespół był w tym 
roku finalistą studenckiego kon-
kursu “Kill me with the MUSIC” 
oraz miał już okazję rozgrzewać 
publiczność przed 
występami takich 
gwiazd, jak Piersi 
oraz IRA. 

Kolejnymi wyko-
nawcami byli człon-
kowie rzeszowskiej 
grupy hard roc-
kowej  FatSt u FF. 
Zespół ten był w 
u b i e g ł y m  r o k u 
zdobywcą nagrody 
publiczności pod-
czas ogólnopolskie-
go festiwalu „Roc-

kowa Noc”. Podczas 
w y s t ę p u  mu z yc y 
pokazali, że wyróż-
nienie to było w peł-
ni zasłużone, czego 
dowodem sza lenie 
a k t y w na publ icz-
ność, która wspólnie 
z wokalistką odśpie-
wała najbardziej zna-
ne utwory grupy. 

Gwiazdą wieczo-
ru tegorocznej edycji 
festiwalu był jeden 

z czołowych przedstawicieli rze-
szowskiej sceny muzycznej – wie-
lokrotnie nagradzana grupa Spiral. 
Zespół ma na swoim koncie wiele 
znaczących sukcesów, między 
innymi: pierwsze miejsce zdobyte 
podczas festiwalu Rockowa Noc 
2006 oraz zwycięstwo w regio-
nalnych eliminacjach do festiwalu 
Opole Debiuty 2007. Zespół może 
poszczycić się także zdobyciem 
pierwszego miejsca w plebiscycie 
Antyradia, w ramach którego za 
album pod tytułem „Urban Fable” 
zdobył nagrodę Płyta Rocku 2009, 
wyprzedzając takie sławne grupy, 
jak Kult, Hey, Czesław Śpiewa czy 
Happysad.

Spiral zaserwował publiczności 
ponad godzinny spektakl dźwię-
kowo-wizualny, który oczarował 
nie tylko najwierniejszych fanów 
zespołu. Magia post rockowych i 
dream popowych klimatów sta-
nowiła znakomite tło dla hipno-
tyzującego wokalu Urszuli Wójcik. 
Grupa wykonała swoje największe 
przeboje z przeszłości, takie jak 
„It’s Gone” oraz „Cloud King-
doms”. Publiczność „Rockowyi” 
miała także niepowtarzalną okazję 
usłyszenia na żywo premierowych 
utworów zespołu z nadchodzącej 
płyty zatytułowanej „Bullets”, 
która zostanie wydana z końcem 
2016 roku. 

Daniel Czarnota

ALTERNATYWNE 
BRZMIENIA

W rzeszowskim I LO organi-
zowane są corocznie od lat wrze-
śniowe spotkania absolwentów. 
Powstał nawet Klub Absolwenta, 
który zajmuje się tymi sprawa-
mi. W tym roku takie spotkanie 
odbyło się 24 września. Miało 
ono szczególny charakter, jako że 
jeden z roczników (matura 1966) 
organizował w tym dniu spotkanie 
z okazji 50-lecia zdawania matury. 
Z tej okazji odprawiona została 
w kościele Świętego Krzyża msza 
święta, którą koncelebrowali ks. 
proboszcz Władysław Jagustyn oraz 
ks. Przemysław Jamro – katecheta, 
uczący aktualnie religii w I LO. W 
czasie mszy przypomniano uczą-
cego religii ks. infułata Walentego 
Bala. Była to wyjątkowa osobo-
wość, znana w mieście Rzeszowie 
i nie tylko. 

Absolwenci zwiedzili szkołę i 
odbyli spotkanie z wychowawcą 
klasy, prof. Kazimierzem Opaliń-
skim, który uczył przysposobie-
nia wojskowego oraz prof. Anną 
Jedliczką, która przez trzy lata 
uczyła chemii. Dzień wcześniej 
grupa absolwentów odwiedziła 

polonistkę, prof. Stanisławę Soję, 
która ze względu na stan zdrowia 
nie mogła uczestniczyć w głównej 
części uroczystości. Doktor Tade-
usz Ochenduszko, obecny nauczy-
ciel historii, odczytał życzeniowy 
list od dyrektora szkoły, Piotra 
Wanata, skierowany do absolwen-
tów. Przypomniał, że za dwa lata 
szkoła będzie obchodzić Jubileusz 
360-lecia jej powstawania. Na tę 
okoliczność przygotowywane jest 
specjalne wydawnictwo książko-
we. Na pewno będzie w niej wiele 
historii o szkole, a także wielu 
znanych i zasłużonych, m. in. na 
polu społecznym, politycznym i 
gospodarczym absolwentów. 

W uroczystości 50-lecia matury 
uczestniczyli: Tadeusz Bocheń-
ski, Tadeusz Borecki, Franciszek 
Grzebyk, Jan Kulinowski, Jan 
Kruczek, Stanisław Lis, Janusz 
Majnert, Zygmunt Marchlik, 
Czesław Niżankowski, Stanisław 
Ożóg, Jan Pado, Krzysztof Pawliń-
ski, Janusz Prendecki, Stanisław 
Rusznica, Ireneusz Stachowicz, 
Wojciech Tabęcki, Jan Tomaka, 
Andrzej Zawiejski. Kilku kole-

gów z przyczyn obiektywnych nie 
przyjechało na spotkanie, wielu 
już nie żyje. Chwilą ciszy obecni 
uczcili ich pamięć. Klasa oznaczona 
była numerem 11c, ze względu na 
język podzielona była w ostatnim 
roku nauki na dwie grupy, jedna 
z językiem niemieckim, a druga z 
językiem łacińskim. Przypomnieć 
się godzi, że wymienieni absolwenci 
byli tym rocznikiem, który przez 
pierwsze dwa lata uczęszczał do 
szkoły męskiej, a przez ostatnie 
dwa lata do szkoły koedukacyjnej. 
Dyrektorem szkoły był wówczas 
Władysław Witek, a jego zastępcą 
Czesław Skonieczny. 

Absolwenckie spotkanie zakoń-
czono w Bohemie. Wszyscy zgadza-
li się, że bycie uczniem tak presti-
żowej szkoły to był i jest zaszczyt. 
Przez cały okres nauki wszyscy 
chcieli zdobyć jak najwięcej wiedzy, 
aby dostać się później na wymarzo-
ne studia. Wspomnieniowy rocznik 
stanowił zgrany zespół szanujących 
się kolegów. Wszyscy podkreślali, 
że są osobami spełnionymi rodzin-
nie, zawodowo i społecznie. 

Stanisław Rusznica

SPOTKANIE PO LATACH

Od lewej: Czesław Niżankowski, Franciszek Grzebyk, Stanisław Lis, Ireneusz Stachowicz, Andrzej 
Zawiejski, Krzysztof Pawliński, Jan Tomaka, Anna Jedliczka, Kazimierz Opaliński, Wojciech Tabęcki, Janusz 
Prendecki, Stanisław Rusznica, Stanisław Ożóg, Janusz Majnert, Jan Pado, Jan Kulinowski.  

FatStuFF. Fot. Kamil Skrzypiec

Rockowyja 2016. Fot. Kamil Skrzypiec Krystyna Leśniak-Moczuk
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• Bezczelne kłamstwa ukraińskich 
mediów o ludobójstwie wołyńskim. 
Media ukraińskie twierdzą, że to była 
walka pomiędzy AK a UPA, w której 
straty poniosła ludność cywilna.

• Fakty historyczne: 11 lipca 1943 roku 
zaatakowano 100 polskich wiosek i 
siekierami wyrżnięto starców, kobie-

ty i dzieci. 27 dywizja 
AK została sformowana 
dopiero 20 lipca 1943 
roku.
• Me d ia  u k r a i ń sk ie 
t w ierd z ą ,  ż e  Woł y ń 
zamieszkiwało 80 proc. 
U k r a i ń c ó w,  k t ó r z y 
walczyli o swoje pań-
stwo. Fakty historyczne: 
Przy referendum pol-
ska mniejszość i tak by 
je przegrała, więc po 
co Ukraińcy mordowali 
Polaków? 
• Me d ia  u k r a i ń sk ie 
twierdzą, że polski Sejm 

jest zdominowany przez agentów 
Rosji i dlatego podjął uchwałę o ludo-
bójstwie. Fakty: Nikt z posłów nie 
głosował przeciw uchwale, a grupka 
wstrzymała się od głosu; to co, pol-
skim Sejmem rządzi Putin?

Zdzisław Daraż

Spotkania z przeszłością

12 WRZEŚNIA
ZDRADA POLSKI PRZEZ SOJUSZNIKÓW

Francja i Anglia jeszcze przed 
wybuchem wojny wiedziały, że nie 
udzielą Polsce pomocy militarnej. 
Nie zamierzały jej jednak o tym 
ostrzec. Francuzi i Brytyjczycy jak 
najdłużej utrzymywali Polaków w 
nadziei, że wypełnią zobowiązania 
sojusznicze. Chodziło im głównie 
o to, aby pierwszy impet Hitlera 
skierować na Polskę, a nie na Fran-
cję. Dlatego w swoich zobowiąza-
niach sojuszniczych oferowały np. 
że w razie agresji niemieckiej na 
Polskę francuskie lotnictwo ude-
rzy natychmiast na III Rzeszę, zaś 
siły lądowe zostaną użyte w ciągu 
piętnastu dni. Nigdy taki atak nie 
nastąpił.

12 września gra ta zakończyła 
się zdradą. W Abbeville zebrała 
się po raz pierwszy francusko-bry-
tyjska Najwyższa Rada Wojenna 
z udziałem premierów Francji 
– Édouarda Daladiera i Wielkiej 

Brytanii – Neville’a Chamberlaina. 
Przedstawiając stanowisko Wielkiej 
Brytanii, premier Chamberlain 
zakomunikował: „Rząd brytyjski 
uważa, że z materialnego punktu 
widzenia nie można już nic uczy-
nić dla ocalenia Polski”. Z kolei 
premier Daladier podkreślił, że 
„najmniej pożądane byłoby utrzy-
mywać front na Wschodzie”. Gen. 
Gamelin zadeklarował natomiast: 
„Wysłałem depeszę do marszałka 
Rydza-Śmigłego, by zasugerować, 
że wojsko powinno teraz wszcząć 
działania partyzanckie”. Dwie 
godziny później podjęto decyzję 
o wstrzymaniu dotychczasowych 
działań w celu „minimalizacji nie-
mieckiego odwetu”. Oznaczało to w 
praktyce wstrzymanie wszystkich 
działań ofensywnych armii fran-
cuskiej na przedpolu linii Zygfryda, 
a przez to złamanie zobowiązań 
sojuszniczych wobec Polski.

Tak czy inaczej postawa alian-
tów wobec Polski we wrześniu 
1939 r. była formą felonii – zdrady 
sojusznika na polu bitwy. Po tej 
decyzji Stalin miał rozwiązane ręce 
i uderzył na Polskę.

Kampania wrześniowa to lekcja 
historii, o której Polacy nigdy nie 
powinni zapominać. Tym bardziej 
że historia się powtarza. Donald 
Trump stwierdził, że w razie ataku 
Rosji na państwa bałtyckie, Stany 
Zjednoczone udzieliłyby pomocy, 
tylko jeżeli uznają, że sojuszni-
cy „spełniają obowiązki wobec 
nas”. Nie sprecyzował przy tym, 
w jaki sposób miałoby to zostać 
sprawdzone, ale stanowi to po raz 
pierwszy otwarte kwestionowanie 
artykułu 5. Traktatu Północno-
atlantyckiego.

Zdzisław Daraż

We wrześniu 2013 roku jeden z 
najbogatszych ukraińskich oligar-
chów – Wiktor Pinczuk – sfinan-
sował elitarną konferencję, która 
przesądziła o tym, co oglądamy 
dziś na Ukrainie. Na miejsce spo-
tkania wybrano ten sam pałac w 
Jałcie, w którym obradowali F.D. 
Roosevelt, J. Stalin i W. Churchill, 
kreśląc granice powojennego ładu 
w Europie. Jak pisał wówczas „The 
Economist” „na żywo” decydowa-
no tam o losach 48-milionowego 
narodu – oto skład gości Wiktora 
Pinczuka biorących udział w owej 
Jałcie bis. Stany Zjednoczone 
reprezentowali państwo Hillary 
i Bill Clintonowie, gen. David 
Petreus, były dyrektor CIA, Law-
rence Summers, były minister 
finansów, zaś wśród polityków 
z innych państw i organizacji 
międzynarodowych znaleźli się 
były dyrektor Banku Światowego 
Robert Zoellick, minister spraw 
zagranicznych Szwecji Karl Bildt, 
byli premierzy – Izraela Szimon 
Peres i Wielkiej Brytanii – Tony 
Blair, były kanclerz Niemiec Ger-
hard Schröder, dyrektor MFW 
Dominique Strauss-Kahn, były 
premier Włoch Mario Monti, pre-
zydent Litwy Dalia Grybauskaite 
oraz ówczesny polski minister 
spraw zagranicznych – Radosław 
Sikorski. Obecny był także ówcze-
sny prezydent Ukrainy – Wiktor 
Janukowycz oraz jego późniejszy 
zmiennik – Petro Poroszenko.

Jednym z wykładowców był 
amerykański eksminister energety-
ki Bill Richardson, który wygłosił 
wykład o amerykańskim gazie 

łupkowym, mającym w planach 
jankesów zastąpić na europejskim 
rynku gaz ziemny z Rosji. Cen-
tralnym punktem dyskusji była 
planowana umowa o pogłębionym 
i wszechstronnym wolnym handlu 
pomiędzy Ukrainą i Unią Europej-
ską (DCFTA) oraz perspektywach 
integracji Ukrainy z Zachodem. 
To nie był spisek przeciwko Rosji. 
Obrady były jak najbardziej jawne 
i na bieżąco komentowane między 
innymi przez magazyn „Forbes”, a 
z „drużyną” zachodnich VIP-ów 
spotkał się doradca prezydenta 
Rosji – Siergiej Głaziew, który 
bardzo jasno zaprezentował sta-
nowisko swego kraju w omawia-
nych kwestiach. Zwrócił uwagę na 
już istniejący olbrzymi deficyt w 
ukraińskim handlu zagranicznym 
finansowanym z zagranicznych 
pożyczek. Dalsze zwiększanie 
importu z UE spowoduje galopu-
jące powiększanie tego deficytu i w 
efekcie zaprzestanie przez Ukrainę 
spłaty swojego zadłużenia oraz 
konieczność otrzymywania ogrom-
nych subwencji zagranicznych, 
umożliwiających dalsze funkcjo-
nowanie tego państwa. 

S. Głaziew wskazał możliwą 
secesję wschodnich terenów Ukra-
iny w większości zamieszkałych 
przez ludność rosyjskojęzyczną, 
która z pewnością zaprotestuje 
przeciwko zrywaniu więzi z Rosją. 
W takim przypadku Rosja będzie 
się czuła w obowiązku wesprzeć 
swoich rodaków. Rozsądek naka-
zywał rozpoczęcie poszukiwania 
rozsądnego kompromisu – zamiast 
niego Zachód postanowił sięgnąć 

do  ro z w i ą z a ń 
siłowych, z góry 
planując obciąże-
nie Rosji winą za 
ich konsekwen-
cje. Co nastąpiło 
i trwa nadal. W 
tej  w yk reowa-
nej przez Stany 
Zjed noczone i 
ich sojuszników 
s y t u a c j i  p o l e 
m a n e w r u  d l a 
u k r a i ń s k i e g o 
prezydenta stało 
się bliskie zeru. 
W. Janukowycz, 
zdając sobie spra-
wę, że podpisanie 
pr op onow a ne j 
umowy zakończy 
się dla jego kra-
ju bankructwem, 
próbowa ł grać 
na dwie strony, 
wykazując (for-
malne) zaintere-
sowanie podpisaniem DCFTA i 
równocześnie negocjując z Rosją 
wstąpienie Ukrainy do Unii Cel-
nej, co doprowadziło do „sponta-
nicznych” protestów na Majdanie, 
inspirowanych i sterowanych przez 
Stany Zjednoczone, które po prze-
kształceniu się w zbrojny zamach 
stanu obaliły demokratycznie 
wybranego prezydenta. Ciąg dalszy 
znamy. 

Jakie były przyczyny takiego a 
nie innego biegu wydarzeń? Na ten 
temat pisze Zbigniew Brzeziński 
w książce „Wielka szachownica”. 
Nowa „żelazna kurtyna” izolująca 

Europę od Rosji opuszczona tym 
razem na Ukrainie jest czynnikiem 
cementującym światową hegemo-
nię Stanów Zjednoczonych. Polska 
realizuje na Ukrainie politykę 
USA, a Stany Zjednoczone nie 
potępiły ludobójstwa wołyńskiego, 
a 22 września 2015 roku pod Chi-
cago we wsi Bloomingdale, odsło-
nięto pomnik ku czci Niebiańskiej 
Sotni, czyli... Bandery, Borowca, 
Melnyka...

W umacnianiu pozycji USA na 
Ukrainie ważną rolę odgrywają 
Żydzi. „Żydzi budowali Ukrainę” 
– takie oświadczenie padło z ust 

ukraińskiego lidera Petra Poro-
szenki w czasie jego wystąpienia 
przed Knesetem, parlamentem 
Izraela. Wyrażając wdzięczność 
Jerozolimie za możliwość wystą-
pienia przed Knesetem, Poroszen-
ko przyznał, że odbiera ją jako 
„wyraz głębokiego szacunku i 
czci” dla „bratniego, przyjaciel-
skiego wobec Izraela ukraińskiego 
narodu”. Ponadto w swoim wystą-
pieniu polityk określił Ukrainę 
mianem „twierdzy demokracji” na 
wschodzie Europy. 

Zdzisław Daraż

UKRAINA ZDOMINOWANA PRZEZ USA

FOTORELACJA 
Z POGRANICZA
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Październik, jesień w pełnej krasie, 
chociaż nie tak piękna jak niegdyś 
bywało. Tegoroczne suche i gorące 
lato pozostawiło widoczne ślady w 
przyrodzie. Drzewa jakoś wcześniej 
zaczęły zmieniać barwę, na wielu liście 
poszarzały lub zbrązowiały i wcześniej 
zaczęły opadać. Ta prawdziwa jesień 
jednak nastała, krzewy i drzewa 

wybarwia złotem i purpurą. 
Jak zawsze o tej porze roku w 
ogrodach, parkach i lasach jest 
kolorowo. Warto wykorzystać 
ostatnie pogodne i ciepłe jesz-
cze dnie na niedzielną wyciecz-
kę poza miasto. 

Okolice Rzeszowa, a szcze-
gólnie położone na południe 
od miasta fragmenty Pogórza 
Dynowskiego, są o tej porze 
roku szczególnie urokliwe. Na 
jesienną wycieczkę proponuję 
wybrać się w okolice Błażowej. 
Jest tu sporo ciekawych miejsc, 
w tym dwa rezerwaty przyrody 
„Mójka” i „Wilcze”, o których 
już swego czasu pisałem. Dawne mia-
steczko położone w dolinie Strugu   
(tu zwanym Ryjak) ze wszech stron 
otaczają wyniosłe wzgórza porozdzie-
lane dolinami jego dopływów. Z ich 
często otwartych wierzchowin można 
podziwiać rozległe krajobrazy. Jest 
tu też sporo sporo lasów. Spośród co 
najmniej kilku możliwości spędzenia 

wolnego czasu, z konieczności wybra-
łem dwie propozycje wycieczek, łącząc 
przejazdy samochodem, bądź innym 
środkiem lokomocji, z pieszą wyciecz-
ką. Dla obu punktem wyjazdu, czy też 
wyjścia jest oczywiście Błażowa. 

Pierwsza obejmuje teren położony 
na wschód od miasta. Tuż za parkiem 
– jadąc od Rzeszowa – skręcamy w 
lewo, na boczną uliczkę, od której, 
za boiskiem sportowym, zbaczamy 
ponownie w lewo, na boczną drogę 
(ul. ks. Markiewicza) wspinającą się 
stromo w górę. Umożliwia ona dojazd 
do położonego na zboczu cmentarza, 
powyżej którego wydostaje się na 
wierzchowinę Rytej Góry (374 m), 
będącej jedną z kulminacji rozległego, 
i w części zalesionego, pasma wzgórz 
sięgającego aż po Dylągówkę i Szklary. 
Niestety, od cmentarza jest to już tyl-
ko wąski, kamienisty trakt, możliwy 
jednak do przejazdu samochodem 
osobowym. Na znacznym odcinku 
droga prowadzi otwartą wierzchowi-
ną, pośród pól i urokliwych nieużyt-

ków z ładnymi widokami na 
okolicę. W dowolnie wybranym 
miejscu można się zatrzymać 
i wykorzystując polne dróżki 
zrobić krótki spacer. Dalej 
droga zagłębia się w rozległy 
kompleks leśny. W głębi lasu 
(4 km od Błażowej) znajduje 
się leśniczówka, a opodal niej 
miejsce postoju dla pojazdów i 
pole biwakowe z obszerną wia-
tą. Można się tu zatrzymać na 
dłuższy wypoczynek, można tu 
zapalić ognisko lub pospacero-
wać po lesie pełnym dorodnych 
drzew. Leśną dróżką odgałę-
ziającą się przy leśniczówce na 

południe, można dojść na skraj lasu 
(ok. 1 km) na odsłoniętą kulminację 
Wysokiej Góry (400m) z widokiem na 
położoną w dole wieś Piątkową i prze-
ciwległe pasma wzgórz. Kamienista 
droga prowadzi jeszcze kawałek przez 
las, a potem zbiega otwartym działem 
w dół, do Dylągówki. Od leśniczówki 
to około 4 km.

Druga propozycja to wycieczka 
na tzw. Wiczak, obszar zalegający na 
zachód od miasta obejmujący pasmo 
wzniesień osiągający w najwyższej 
kulminacji 389 m n.p.m. Znaczną 
jego część pokrywa rozległy kompleks 
leśny z dużymi fragmentami jedlin i 
buczyny karpackiej. Na jego zboczach 
leżą przysiółki Wola Borkowska, Wil-
czak Błażowski, Wilczak Leczański i 
kilka pomniejszych. Na wprost parku 
odgałęzia się prawo droga (ul. ks. Pili-
ca), przekracza Ryjak i stromo wspina 
się na zbocza jego doliny. Początkowo 
biegnie wśród zabudowań, a potem 
wydostaje się na otwartą wierzchowi-
nę (356 m) rozłożystego wzniesienia 

o wyjątkowo urozmaiconej rzeźbie 
i podobnie jak w poprzednim przy-
padku pełnej rozległych widoków. 
Kamienista, ale przejezdna droga 
wije się grzbietem pasma w kierunku 
widocznego na zachodzie lasu. Kra-
jobraz urozmaica kilka przydrożnych 
kapliczek oraz zabudowania przysiół-
ków skryte w zagłębieniach dolinek 
rzeźbiących jego zbocza. Po niespełna 
5 km docieramy na położoną na skraju 
lasu uroczą polankę z rozwidleniem 
lokalnych dróżek z placem składowym 
drewna i samotnym gospodarstwem 
dawnej leśniczówki. Drużka odbiega-
jąca na północ sprowadza lasem do 
Hermanowej (3km), druga, kierująca 
się na południe, schodzi do Lecki (3 
km). Piękny drzewostan zaprasza do 
spacerów. O atrakcyjności opisanych 
okolic najlepiej świadczą załączone 
zdjęcia.

W trzy szły przede mną trzyma-
jąc się pod „de pache”. W poziomie 
po linii bioder miały ze trzy metry. 
Minąłem je po lewej, odwróciłem 
siwą głowę. – Bez najmniejszych 
szans. Dokładnie! – Wyskrzypiałem 
z lekkim uśmiechem. Potrójny, głośny 
bluzg. Zdrowy, normalny, czasowy. Z 
własnymi dwoma nogami ogląda się 
seryjnie za młodymi, topolowymi co 
najmniej dwa razy w danym mu życiu. 
Gdy ma lat osiemnaście-dwadzieścia 
i gdy przeskoczył dwie kosy roków. 
Oczywiście, gdy jeszcze cokolwiek 
widzi i rozróżnia d... od łokcia.

Ci przedwojenni spokojnie i roz-
sądnie odchodzą za Wisłok. Mizerny, 
przygarbiony tłumek skrzypi kiepski-
mi już nogami za dębową albo meta-

lowym pucharkiem. Ale, ale! Przeciez 
oni wszyscy byli w swojej polskiej 
ojczyźnie. I za sanacji, i za okupacji, i 
za ludowej. Jacy byli, tacy byli! Czego 
się dorobili, ile stracili to kwestia dla 
filozofów. Pytam, dlaczego dzisiaj, na 
początku XXI wieku wymazuje się 
ich obecność z tamtego dzienniczka? 
Wyciera się myszką, wydrapuje żylet-
ką, wyrywa kartki z obowiązującym w 
klasie nazwiskiem. Dlaczego?

Chodziliśmy w nakazanym cza-
sie do prawdziwych podstawowych 
podstawówek, uznanych średnich 
licealnych, nakazanych zawodowych 
zawodówek i trudnych elektryczno-
-mechanicznych majsterskich kuźni. 
Nie uczyłeś się, zostawałeś na repetę. 
Dokładnie. Ileś tam maturalnych 
sztuk wyjeżdżało na nauki wyższe 
do: Krakowa, Lublina czy Wrocławia. 
Warszawka nie przepadała za gali-
cjokami. Studencka brać uczyła się, 
mało, musiała się uczyć. Do dyspozycji 
miała bardzo prymitywne pomoce. 
Skrypty, miejsca w bibliotece, własne 
albo pożyczone zapisy wykładowe. 
Istny mus czytania. Do tego odpowie-
dzialność za siebie i ciężko niekiedy 
zarobioną kasę rodziców.

Filigranowa pani Aniela powiła 
jedenaścioro. Cztery córki i sied-
miu osrołków. To wszystko kryło 

się i żywiło pod jednym dachem 
kiepskiego drzewioka z mokrym 
podwórkiem i papendeklowym gan-
kiem. Chodziłem do podstawówki z 
najmłodszym, Gienkiem. Po szkole 
szło się do domów jeszcze z Tadkiem 
i Mietkiem. – Chłopoki, chodźcie na 
zimnioczanke. Ze skwarkami i na 
kościach! – Wzywała pani Aniela na 
gorący poczęstunek. Dokładnie!

Jeszcze w trzeciej podstawowej 
nie bardzo zdawaliśmy sobie sprawę 
z tego, że przeżyliśmy tę najstrasz-
niejszą. W ogrodzie Inglotowej, pod 
amerykańskimi namiotami, umierali 
ci, którzy nas wyzwolili. Byliśmy prze-
konani, że żołnierze umierają inaczej 
aniżeli babcia czy dziadek. Wojaki 
giną, bo muszą, dziadkowie zamykają 
oczy, bo przyszła starość.

Nieprawdopodobnym utrapie-
niem tych z miejscem na wąsy były 
trądzik, świerzb i kurzajki. Dzisiaj 
stówa w dłoń, do labolatoryjnego 
kosmetycznego i gęba jak d... nowo-
narodzonego osrołka. Pani Stacha 
zamieszkiwała samotnie w muro-
wańcu starszej siostry. U niej właśnie 
można było dokładnie zważyć się i 
poddać torturom wyciskania wągrów 
i innych syfów. Robiła to skutecznie. 
Likwidacja kurzajek trochę koszto-
wała. Paskudne narośla na paluchach 

doktor Stacha podwiązywała mocną 
nicią i kazała trzymać pod spadającą z 
rynien deszczówką. Jasna cholera! Ale 
pomagało. Dokładnie.

Pani Stacha szyła jeszcze małe, ofi-
cerskie mundurki dla synów dorosłych 
oficerów Ludowego Wojska. To był 
dopiero szpan! Gdy byłem studentem 
pani Stacha już nie ważyła, nie wyci-
skała wągrów, nie szyła mundurków. 
Dziergała za to piękne cwetry i świet-
nie przerabiała portki z ciuchowych 
amerykańskich na nasze. Wpadałem 
do niej, wpierw na wspominki, a 
później na poważne pogadułki. Było 
z kim nawijać. Miała swoje poglądy i 
własne rozumienie historii.

Umarła na autentyczną starość. 
Miała blisko setki. Kończąc dziwięć-
dziesiątkę oderwała się całkowicie, nie 
tylko od rzeczywistości. Nasz książę 
Mieszko był z urodzenia Morawiani-
nem. Przyszedł na Ziemię Gnieźnień-
ską z rozbitego państwa morawskiego. 
Miał dzielnych, świetnie uzbrojonych 
wojów. Skąd wziął na to fundusze? 
To proste. Handlował niewolnikami z 
zajętych terenów. Mając zapewne cały 
harem pięknych, topolowatych wybrał 
starą i brzydką Dobrawę. Związane z 
papieżem Czechy ukróciły mieszkowe 
działania i wymusiły na nim chrzest.

Starszy brat pani Stachy zginął jako 
porucznik KOP na wschodniej grani-
cy. Jej zdaniem pogranicznicy walczyli 
z Armią Czerwoną w 1939 roku nie 
jako żołnierze armii polskiej, ale jako 

obrońcy granic. Pani Stacha do końca 
naszych spotkań nie rozsznurowała 
swoich wspomnień. W jej mniemaniu 
Stalin uderzył na Polskę dopiero 17 
września, bo po prostu bał się siły 
polskiej armii. Dlatego chciał, aby jak 
najbardziej wykrwawiła się w walkach 
z dywizjami niemieckimi. Jakaś logika 
w tym jest.

Pani Stacha chodziła do kościoła 
ojców bernardynów. Zwierzyła mi się 
poważnym tonem, że Matka Boska 
Rzeszowska powiedziała jej, że ta 
straszna druga światowa to dzieło sza-
tana. Zwalił się na Europę w postaci 
trzech demonów: Hitlera, Stalina i 
Mussoliniego. Ta krwiożercza trójka 
nie miała nic wspólnego z człowie-
czeństwem. Szybko opanowała swoje 
narody. Tylko siła szatana była zdolna 
do tego. To, co zdziałali w ciągu kil-
ku lat w Europie, nie mogli zdziałać 
ludzie. Dokładnie.

Nie miałem pojęcia, skąd takie 
porównania zrodziły się w głowie pani 
Stachy? A jednak. Sztychy pod sztychy, 
prawda nieprawda? Można przywołać 
z nieodległej przeszłości jedną niewąt-
pliwą prawdę. Życie straciło kilkana-
ście milionow ludzi. Czy my potrafimy 
trzeźwym umysłem wyobrazić sobie 
tylko milionowy tłum? Robota szata-
na? A jednak te demony miały serca, 
wątroby, nerki, oczy i uszy. Urodziły 
ich matki. Normalnie, po bożemu. A 
może, do cholery, nie? Życzę spokoj-
nego dnia. Dokładnie!

Stanisław Kłos POLSKA ZŁOTA JESIEŃ

Asemantyczny bełkot – tak nasz 
prawy i sprawiedliwy europoseł, prof. 
Legutko, określił przebieg debaty w 
Parlamencie Europejskim na temat 
praworządności w Polsce. Reszta 
wypowiedzi też nie była lepsza. Obraź-
liwa, napastliwa, demagogiczna. Przy-
zwyczajony jestem do kulturalnych i 
wyważonych wypowiedzi szanujących 
się uczonych, a nie używania przez 
nich języka agresji rodem spod budki 
z piwem. Na szczęście nie klął. Ujdzie 
to marszałkowi Brudzińskiemu, mini-
strowi Jakiemu i posłance Pawłowicz, 
ale nie uczonemu z ambicjami erudy-
cyjnymi i europejskimi. Wygłaszane 
przez zdecydowaną większość prawni-
czych autorytetów, Komisję Wenecką 
i europarlament opinie są według 
tego niezbyt chlubnego przedstawi-
ciela nauki polskiej bezznaczeniową, 
niezrozumiałą mową. Czymś, co nie 
tylko nie jest nośnikiem jakiegoś zna-
czenia, ale dodatkowo stanowi zestaw 
nieartykułowanych dźwięków. Nie 
owijał niczego w bawełnę, bo brak u 
niego owej bawełny. Ten nasz profesor 
Legutko jest leciutko uczony. To nie 
była żadna obrona stanowiska rządu 

w sprawie trybunału, lecz zwykła 
demagogiczna burda. Przez co sam 
przemawiający postawił się w roli ase-
mantycznego bełkociarza bez należnej 
ogłady i godności. Ale ponoć to ważny 
umazaniec prezesa  

Koryto plus – to nic innego, jak 
proponowana znaczna podwyżka 
uposażeń dla aktualnie będących przy 
korycie władców. Sami szykowali to 
dla siebie, a dla zmyłki również dla 
byłych prezydentów i prezydentowych. 
Tak to widzi szansonista Paweł Kukiz. 
Bardzo zręcznie nawiązał do rządowe-
go projektu 500+. Problem w tym, że 
te dzieci u władzy jakby wyrosły już 
z majtek i piaskownicy, chociaż zbyt 
często widać, że nie wszyscy. Sporo z 
nich nadal pasuje do majtek, a niektó-
rzy nawet do pampersa. Media i naród 
podjęli wielkie olaboga i szybko nie-
omylna władza suwerena dała hanieb-
ne tyły. Czym prędzej wszyscy o tej 
epokowej inicjatywie zamilkli. A i to 
500 plus jest inne od zapowiadanego, 
gdyż nie obejmuje wszystkich dzie-
ci. Niektórzy twierdzą, że tworzone 
przez ministra Macierewicza wojsko 
terytorialne jest programem 500 + 

karabin. Ciekaw jestem, jak w ramach 
tego programu pan minister zbuduje 
swoją armię prywatną. Wiem już, że 
siły powietrzne owej armii stanowić 
będzie potencjał wojenny aeroklubów. 
Oby tylko za siły pancerne nie robiły 
traktory, które zamiast orać ojczystą 
glebę, kosić co trzeba i jeździć na akcje 
protestacyjne, pójdą w macierewiczo-
we kamasze.  

Orientację ujemną – dostrzegł nasz 
rządowy niedorzecznik w krytycz-
nych wypowiedziach prominentnych 
przedstawicieli opozycji, dotyczących 
reformy systemu oświaty. Nie wyjaśnił 
bliżej, co miał na myśli – orientację w 
przestrzeni, trafne rozumienie sytuacji 
lub sprawy, skłonność polityczną czy 
seksualną. Myślę orientacyjnie, czyli 
w przybliżeniu, że chodziło mu o 
skłonność polityczną albo seksualną, 
bo w rozumieniu prawych i sprawie-
dliwych tylko tu może dochodzić do 
czegoś nagannego, czyli ujemnego w 
ocenach. Chyba że się mylę. Uznał 
generalnie, że gimnazja zawiodły, 
bo sam takie kończył i wie. Poziom 
jego wypowiedzi świadczy, ze w jego 
przypadku istotnie zawiodły, ale to 

żaden powód do stawiania gimnazjów 
w kącie, ponieważ ich absolwenci są 
oceniani najwyżej w Europie. Zatem 
niepowodzenie niedorzecznika nicze-
go nie dowodzi. Twierdził również, że 
w sprawie oświaty odbyła się w mini-
sterstwie burza mózgów. Taka burza, 
jakie mózgi. Skoro szefowa nie zna 
najprostszych faktów historycznych? 
Czekam na kolejne rewelacje naszego 
niedorzecznika. Może poinformuje nas 
kiedyś, że wraz z powrotem ośmiokla-
sowej podstawówki religia powróci do 
sal katechetycznych? Kto wie! 

Ratusz i rynek – to dwa rzeczow-
niki, które mają podwójną pisownię 
– z małej i dużej litery. Sprawia to 
spore kłopoty nawet tym, którym nie 
powinno, czyli ludziom piszącym, 
zwłaszcza dziennikarzom. Daje to 
często humorystyczne efekty. Czytam, 
że w Ratuszu prezydent spotkał się 
z kimś tam. Inny autor usiłuje mnie 
poinformować, że na rzeszowskim 
Rynku odbył się koncert uznanego 
artysty. Nie wiem o co autorom 
chodziło. Czy uważali, że pisanie o 
tych miejscach dużą literą powięk-

szy małe – ich zdaniem – ratusz i 
rynek? A może mają jakąś szczególną 
więź emocjonalną z tymi miejscami, 
niczym z wielką Ojczyzną? Przecież 
podszczypywać dziewuchę można 
tylko na rzeszowskim rynku (pisanym 
z małej litery), a wejść wyłącznie do 
ratusza (podobnie). Małymi literami 
pisze się nazwy tych obiektów, uży-
wane jako rzeczowniki pospolite, tak 
jak inne tego typu, na przykład: cha-
łupa, kupa, wydrwigrosz czy kanarek. 
Ratusz napiszemy dużą literą, jeśli tej 
nazwy użyjemy w znaczeniu insty-
tucji. Dowiedzieliśmy się, że Ratusz 
postanowił rozbudować ulicę 3 Maja 
– dla przykładu. Budynek takiego 
postanowienia podjąć nie mógł. Duża 
litera przysługuje w tym przypadku 
jak krowie miedza. Gdy zechcemy 
poinformować, że ratusz jest usytu-
owany w Rynku nr 1, też będzie cacy, 
bo chodzi tu o nazwę własną, tak jak 
nazwę ulicy. Niby proste, jak świetla-
na przyszłość narodu podług PiS, a 
jednak tak samo dla wielu pokrętne.

Roman Małek

ASEMANTYCZNY BEŁKOT Z ORIENTACJĄ UJEMNĄ

DOKŁADNIE

NOWOMOWA

MÓJ POWOJENNY 
RZESZÓW

Bogusław Kotula

Widok z działu nad Wilczakiem

Widok z drogi do Dylągówki

Polana na Wilczaku
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Tegoroczne dożynki w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym „Małopolanin” w 
Rzeszowie miały szczególnie uroczysty 
charakter, bowiem zostały połączone z 
jubileuszem 40-lecia ogrodu. Jak co roku 
spotkanie działkowców odbyło się w świe-
tlicy ogrodu. Prezes ROD „Małopolanin”, 
Adam Łosicki przywitał przybyłych gości, 
w szczególności prezesa podkarpackiego 
okręgu PZD, Agnieszkę Sycz. Na ręce 
prezesa ROD „Małopolanin” wpłynę-
ły okolicznościowe puchary od prezesa 
Eugieniusza Kondrackiegoz z Warszawy i 
prezydenta miasta Tadeusza Ferenca wraz 
z listem gratulacyjnym. 

Następnie Adam Łosicki przekazał głos 
Bolesławowi Pezdanowi – honorowemu 
prezesowi, a wcześniej wieloletniemu pre-
zesowi ogrodu, który przedstawił historię 
ogrodu, a w szczególności jego powstanie. 
Po tym wystąpieniu prezes podkarpackiego 
okręgu Agnieszka Sycz wraz z prezesem 
Adamem Łosickim wręczyli medale oraz 
dyplomy aktywnym i zasłużonym dział-
kowiczom. 

Jak przystało na okrągły jubileusz nasza 
działkowiczka Jadwiga Kupiszewska 
zaprezentowała książkę swojego autorstwa 
pt. „Korowód pór roku”, w której przedsta-
wiła historię ogrodu wraz z licznymi histo-
rycznymi zdjęciami. Pani Jadzia wykonała 
„Małopolankę”, którą przekazała na ręce 

prezeski, Agnieszki Sycz.
Kolejnym punktem programu były 

prezentacje multimedialne, przygotowane 
przez II wiceprezesa, Wiesława Cuprysia, 
w których w dowcipny sposób przedstawił 
historyczne zdjęcia ogrodu i działkowców, 
które wraz z podkładem muzycznym dały 
wspaniały efekt. Po prezentacji Adam 
Łosicki zaprosił wszystkich zebranych 
do pamiątkowego zdjęcia przy okazałym 
wieńcu dożynkowym, który, jak co roku, 
przygotowała Jadwiga Kupiszewska.

Honorowy prezes Bolesław Pezdan, któ-
ry 40 lat temu wytyczał działki, przekazał 
insygnia władzy w postaci laski prezesow-
skiej obecnie panującemu prezesowi Ada-
mowi Łosickiemu. Następnie prezes zapro-
sił wszystkich na poczęstunek, a następnie 
na zabawę dożynkową, którą, jak co roku, 
uświetnił nasz ogrodowy kabareciarz i 
satyryk, Wiesław Cupryś, który wykonał 
kilka skeczy i monologów kabaretowych. 
Podczas zabawy jubileuszowej odwiedziła 
biesiadników słynna „Mariolka”. Na pyta-
nia – czy wraca od fryzjera stwierdziła, że 
gonił ją akwizytor i chciał jej wcisnąć pastę 
do zębów ale sobie nie dała. 

Zabawę, prawie do białego rana, zapew-
nił Witold Kuczma – działkowicz o wielu 
talentach, a jak się okazuje również jako 
DJ.

Adam Łosicki

40-LECIE 
„MAŁOPOLANINA”

JUBILEUSZ 30-LECIA PRACY 
TWÓRCZEJ KRYSTYNY BILEŃKI

Krystyna Bileńki urodziła się w Rze-
szowie. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Malarzy i Grafików, Stowarzyszenia 
Pastelistów Polskich, założycielem i prezesem 
Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia 
Marynistów Polskich w Rzeszowie. Jest autor-
ką 12 wystaw indywidualnych w: Rzeszowie, 
Poznaniu, Łodzi, Strzelcach Opolskich i 
Wołominie. Swoje prace chętnie przekazuje 
na różnego rodzaju aukcje charytatywne, 
organizowane m. in. przez rzeszowskie Sto-
warzyszenie Brata Alberta, TPD w Wołomi-
nie, Hospicjum w Tychach czy Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci. Jest laureatką wielu 
nagród i wyróżnień. Jej prace znajdują się w 
zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

We wrześniu br. odbył się w rzeszowskiej 
galerii To Tu wernisaż jej prac pn. „Trzy 
wymiary – pastele”. Zorganizowany on 
został z okazji 30-lecia jej pracy twórczej. Do 
zaprezentowania jej prac w galerii zaprosiły ją 
Violetta Błotko i Marian Cupryś. Jej prace 
wykonywane są najczęściej techniką suchej 
pasteli. Pastel pozwala uzyskać niesamowitą 
głębię, lekkość i ruch powietrza. Maluje cykle 
tematyczne. Na wystawie w galerii To Tu 
przedstawiła cykle: W promieniach słońca, 
Odbicia, Krople rosy, Kolory ziemi oraz Gdzie 
wzrok nie sięga – stąd pojawiła się nazwa 

wystawy „Trzy wymiary”. Tematy czerpie z 
natury, podróży i obserwacji otaczającego nas 
piękna oraz zjawisk i detali, które w pogoni 
za codziennością nie zawsze dostrzegamy. Na 
wystawie zaprezentowała również kilka prac 
na jedwabiu. Tą techniką maluje od niedawna, 
bo zaledwie 5 lat. Zafascynowała ją zwiew-
ność tkaniny, jej delikatność i możliwości 
jakie daje ten materiał. Ta technika ją urzekła.

Na wernisaż wystawy przybyli: najbliższa 
rodzina, przyjaciele, sąsiedzi z Hetmańskiej 
i Zaczernia, koleżanki i koledzy ze szkoły, 
studiów i z byłej pracy. Szczególnie zauważe-
ni to: Jacek Nowak – prezes podkarpackiej 
zachęty, radny Wiesław Buż z żoną Grażyną, 
działacze Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa: 
Stanisław Rusznica, Bolesław Pezdan, Jan 
Zaforemski, Wiktor Kowal z żoną Teresą, 
Danuta Kot, Agnieszka Urlych, malarze: 
Krystyna Niebudek, Emilia Wołoszyn, 
Andrzej Korzec. Z okazji 30-lecia pracy 
twórczej Krystyna Bileńki otrzymała od 
prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oko-
licznościowy list gratulacyjny. Podobny list 
skierował Wiktor Kowal – prezes zarządu 
wojewódzkiego stowarzyszenia emerytów i 
rencistów policyjnych.

Stanisław Rusznica

W pierwszym rzędzie: Ireneusz Bileńki, Andrzej Korzec, Izabela Kowal. W drugim rzę-
dzie stoją od lewej: Bolesław Pezdan, Emilia Wołoszyn, Krystyna Bileńki, Jan Zaforemski, 
Stanisław Rusznica, Elżbieta Bijoś, Wiktor Kowal.

Uczestnicy dożynek
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Czy jeszcze pamiętamy  hasła  

zachodnich kapitalistów kierowanych 
do Polaków? Na wszelki wypadek przy-
pomnę. W Polsce będzie druga Japonia. 
Jak nas wybierzecie  bułkę z masłem jeść 
będziecie. Będziecie swobodnie bez wiz 
jeździć do Ameryki. Uwierzyliśmy w 
nie. Wybraliśmy „wolność”. A obecnie 
korzystamy w pełni z rezultatów owych  
obietnic.    

Zaczęło się o, że Rosja nawoływała 
Polaków  do miłości, przyjaźni i… 
brania dobrego przykładu. Mafia ame-
rykańsko-syjonistyczna poszła inna 
drogą. Ona oprócz sloganów płaciła, a 
może płaci jeszcze do dziś  wybranym 
ludziom w Polsce czy Ukrainie praw-
dziwymi dolara-mi. Jurgieltnicy, tak 
jak podpisali kiedyś rozbiory Polski, 
tak teraz sprzedają  gospodarkę Pol-
-ski i jej majątek. Sprawa jest prosta. 
Zrujnowania rolnictwa dokonano przez 
sprzedanie  przemysłu rolno spożyw-
czego. Sprzedano cukrownie, choćby w 
Przeworsku czy wytwórnię markowych 
alkoholi w Łańcucie. Utraciliśmy bardzo 
dobrze rozwinięty przemysł przetwórczy. 
Teraz kontrolują go głównie Duńczycy 
(Sokołów) i Amerykanie (Animex). Od 
kilku lat wysysa nas włoska ubojnia Pini. 
Sokołów kontroluje Danish Crown, spół-
dzielnia duńskich farmerów, realizująca 
swoje interesy. Więc o tym, ile kosztuje 
kilogram żywca, nie decydują Polacy a 
właściciele zachodni.

Wiele lat temu jeden z polskich 
zakładów produkujących zupki w prosz-
ku przejął mię-dzynarodowy koncern. 
I co się okazało? Ano to, że polska 
pietruszka, marchewka, koperek, buraki 
ćwikłowe czy jajka nie spełniają wyma-
gań jakościowych koncernu. Więc są nie 
po-trzebne. Lepiej zastąpić je tańszym 
świństwem. A wymagania jakościowe 
to zwykła ściema. Mają też w tym udział 
kontrolowane przez zachód Polskie 
media. Jasno więc widać o jaką wolność 
tu chodziło. O ekonomiczne wasalstwo. 

Nikt nie mówi, że wcześniej żyło 
się lekko i przyjemnie. Ale to przede 
wszystkim po-stęp techniczny miał 
bezpośredni wpływ na poprawę życia. 
Ustrój, miał tutaj wpływ pośredni. 
Dlatego dziś bezrobotnych stać na kom-
puter, a autem kilkuletnim jeżdżą nawet 
minimalnie zarabiający. Dziś telefon 
komórkowy kosztuje śmieszne „kopiej-
ki”.  Kiedyś na telefon nawet milioner 
nie miał szans, jak nie było linii. A jak 
już była, to nie miał do kogo dzwonić. 
A ile czasu trwoniono na dojazdy pocią-
gami w sprawach, które dziś załatwia 
się mailem. 

Dziś porównywanie cen do zarobków 
jest bezsensowne. Są jednak obszary 

gdzie można porównywać tamte czasy 
z obecnymi. 

- Wtedy owszem, stało się w kolej-
kach za durną lodówką, ale potem przez 
20-30 lat był z nią spokój, podobnie jak 
z każdym innym sprzętem. Obecnie 
dokonywane są fabryczne zepsucia by 
sprzęt działał krótko.

- Co zrobić z dzieckiem w trakcie 
ferii czy wakacji. Obecnie to spory pro-
blem. Kiedyś wysłano dzieci masowo na 
kolonie lub półkolonie.

 - Wtedy nie istniał problem śmieci. 
Co się dało przerobić lub wykorzystać 
ponownie to było zagospodarowane. 
Pozostawały praktycznie tylko odpady 
spożywcze. Nikt nie myślał wtedy o 
sortowaniu. 

- Za taką jakość żywności jaka jest 
obecnie, za tamtych czasów producent 
by siedział. Owszem, kiedyś stać nas 
było tylko na wyroby czekoladopodob-
ne.  Dziś skazani jesteśmy na wyroby 
wędlinopodobne, nabiałopodobne i inne 
spożywcze śmieci.

 - O bezpieczeństwie społecznym nie 
ma co wspominać, mimo że nie było 
monitorin-gu.  

 - Mieszkania jakie były, takie były. 
Najczęściej spółdzielcze. Czekało się na 

nie latami. Ale każdego było na nie stać.   
- Kultura to osobny temat na artykuł. 

Warto tu tylko napomknąć, że żyjemy w 
epoce disco polo.

- Czas wolny obecnie trzeba mieć. 
Kiedyś mieliśmy. I nie było problemu 
z jego wyko-rzystaniem. Państwo pro-
ponowało szeroką i niebagatelną ofertę. 
Ogólnodostępną.

 - Kiedyś za granicę, zwłaszcza na 
Zachód, trudniej było wyjechać, ale do 
zaprzyjaźnio-nych krajów bez problemu. 
Natomiast cała Polska stała otworem.  
Służyły temu choćby fun-dusz wczasów 
pracowniczych, czy bogata propozycja 
rajdów turystycznych i wycieczek. Bo 
przed hasłem „o Take”, państwo był 
przyjaźnie nastawione do społeczeństwa. 
Dziś z dostęp-nością towaru turystycz-
nego nie ma problemu. Ale kogo na 
nago stać?

Moja subiektywna prawda jest taka, 
że głoszący swe demokratyczne, a 
właściwie demagogiczne hasła dobrze 
wiedzieli, że wiele dobrego z nich dla 
Polaków nie wyniknie. Że raczej otworzą 
puszkę Pandory. I tak się stało. Przed 
transformacją dobrze żyli ludzie praco-
-wici, przedsiębiorczy i uczciwi. Źle 
było nierobom, złodziejom i pasożytom. 

Dziś ludzie pra-cowici, przedsiębior-
czy, uczciwi, klepią biedę, a złodzieje, 
aferzyści, kombinatorzy, dostojnicy 
polskiego Kościoła i męty społeczne róż-
nego autoramentu tworzą elity władzy 
i biznesu, i opływając w dostatki mają 
społeczeństwo tam, gdzie plecy tracą swą 
szlachetną nazwę.

Nie twierdzę, że kiedyś było łatwiej. 
Bo nie było. Ale było bardziej humani-
tarnie. Człowiek wiedział, że na miesz-
kanie czy meble musi czekać. Ale miał 
pewność, że się docze-ka. Nie on szukał 
pracy, a praca szukała jego. Pracodawcy 
ustawiali się w kolejkach żeby tylko u 
nich młody człowiek rozpoczął pracę. 
Prawdą jest, że Gierek zadłużył Polskę. 
Ale ją rozwinął. To co powstało wtedy, 
jeszcze do dziś władze demokratyczne 
nie zdołały rozprzedać. A jakoś nie przy-
pominam sobie, co oprócz autostrad, 
powstało w Polsce za pieniądze z repry-
watyzacji i dotacji Unii Europejskiej.

Mieliśmy tanie leki z dopłatą pań-
stwa, tanie wczasy, pracę dla każdego i 
szynkę w szynce. Teraz mamy leki, na 
które nas nie stać, wczasy dla wybra-
nych, bezrobocie, papier toaletowy z 
chemią w szynce. Smacznego.

Zbigniew Grzyś

W ostatnich dniach sierpnia 1988 roku na 
stadionie Stali rozgrywano jeden z półfinałów 
IMP. Z rzeszowskich zawodników do finału IMP 
w Lesznie zakwalifikowali się Grzegorz Kuźniar 
i Janusz Stachyra, którzy zdobyli po 10 punktów. 
Finał w Lesznie rozgrywano w formule dwudnio-
wej. W pierwszym dniu dobrze jeździł Janusz 
Stachyra, zajął II miejsce ze stratą 1 punktu do 
lidera, Zenona Kasprzaka. Drugi dzień dla Sta-
chyry okazał się czarnym dniem. Dwa defekty 
motocykla spowodowały, że w tym dniu zdobył 
7 punktów i zajął VIII miejsce. W efekcie dwóch 
dni turniejowych zmagań zajął IV miejsce, a na 
podium wszystkie miejsca zajęli zawodnicy miej-
scowej Unii w kolejności Jankowski, Krzystyniak, 
Kasprzak.

W innych turniejach żużlowych w kraju 
zawodnicy nie błyszczeli. Stachyra w finale IPP 
zajął XIII miejsce, Romuald Janusz w finale 
MIMP, podobnie jak Stachyra, był XIII oraz 
VIII w finale Srebrnego Kasku. Trójka seniorów 
Stali: Nurzyński, Ciupak, Dziura była IX w finale 
MPPK, zdobywając 10 punktów dzięki Nurzyń-
skiemu, pozostali bez punktów. Wszyscy stalowcy 
na różnych turniejach jeździli bardzo słabo, pla-
sując się przeważnie poza X miejscem.

W Rzeszowie 15 maja 1988 roku odbył się tur-
niej JMS All Stars. Promotor tego widowiska, John 
Malcolm Smith, sprowadził do Rzeszowa grupę 
czołowych zawodników z ligi brytyjskiej: Lance 
Kinga, Marvina Coxa, Tommy Knudsena, Chrisa 
Mortona, Kelvina Tatuma, 
Jaremy Doncastera, a ze 
strony polskiej w tym tur-
nieju brali udział: Roman 
Jankowski, Piotr Świst, 
Andrzej Huszcza, Ryszard 
Dołomisiewicz oraz Janusz 
Stachyra, który w tym 
doborowym towarzystwie 
jeździł bardzo dobrze, 
zdobywając 13 punktów 
i był trzeci. Wygrał Duń-
czyk Tommy Knudsen 14 
punktów przed Roma-
nem Jankowskim też 14 
punktów. Widać po zdo-
bytych punktach przez 
tych trzech zawodników, 
że walka na torze była 
zacięta. 

Na torze rzeszowskiej Stali 18 czerwca 1988 
roku odbył się też półfinał kontynentalnych IMŚ. 
Stachyra jako jedyny z Rzeszowa wypadł bardzo 
słabo plasując się na XIV miejscu z 4 punktami. 
W 1989 roku kończy swoją 20-letnią karierę żuż-
lowca Grzegorz Kuźniar. W drużynie nastąpiły 
duże roszady zawodników. Z drużyny Stali ubył 
Ryszard Czarnecki, do Sparty wrocławskiej prze-
niósł się Roman Lubera a do KKŻ Krosno Bogdan 
Ciupak, natomiast drużynę rzeszowską wzmocnił 
Jan Krzystyniak z Unii Leszno, wychowanek 
Tadeusz Hajt i po dwuletnim „urlopie” wrócił na 
tor Andrzej Surowiec. Trenerem pozostał Stani-
sław Skowron, kierownikiem Józef Rzepka. 

Sezon żużlowy rozpoczęto 27 marca spotka-
niem z Unią Leszno. Stal przegrała 33:56. W 
następnych ligowych spotkaniach bywało różnie. 
Stal dwukrotnie wygrała za 3 punkty z Ostrovią. 
W sumie w sezonie zdobyła 22 punkty, co dało 
drużynie Stali VI miejsce w tabeli ligowej na 
zakończenie sezonu. W finale IMP w Lesznie 
Jan Krzystyniak zdobył srebrny medal, wygrał, 
z przewagą 1 punkta Wojciech Załuski a brąz 
wywalczył Tomasz Gollob, IV miejsce dla Janusza 
Stachyry. 16 maja w Rzeszowie rozegrano półfinał 
Mistrzostw Polski Par Klubowych (MPPK). Duet 
Stali Krzystyniak-Stachyra zajął II miejsce za parą 
z Unii Leszno Jankowski- Kasprzak. Podobnie 
było w finale MPPK w Lesznie, rzeszowska para 
w tym samym składzie zdobyła srebrny medal.

Ryszard Lechforowicz
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Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2009, Diament Forbesa,             
Zielony Laur 2009, Złota Setka „Nowin” 

OFERUJE: 

■ PODŁĄCZENIA WOD-KAN 

■ USŁUGI PROJEKTOWE 

■ SERWIS POMP FLYGT 

■ USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM 

■ BADANIA LABORATORYJNE WODY 

■ BADANIA LABORATORYJNE ŚCIEKÓW 

■ USŁUGI GEODEZYJNE 

 

 

Nasze laboratorium ścieków 
posiada certyfikat akredytacji PCA 

 
 www.mpwik.rzeszow.pl 

 

HISTORIA 
SPORTU ŻUŻLOWEGO CZ. XXV

O „TAKE” WOLNOŚĆ 
WALCZYŁA SOLIDARNOŚĆ?

Oddział hematologii Klinicznego Szpi-
tala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w 
Rzeszowie był współgospodarzem III edy-
cji Ogólnopolskiej Konferencji na temat: 
Hematologia praktyczna.

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. 
Maciej Machaczka, nowy ordynator już 
klinicznego oddziału hematologii w rze-
szowskim szpitalu. Powitał uczestników i 
gości oraz wspólnie z asystującą mu lek. 
med. Jolantą Starzak-Gwóźdź wręczył 
dyplomy „Przyjaciel hematologii” Tade-
uszowi Ferencowi, prezydentowi miasta 
Rzeszowa, Marcie Półtorak, prezes firmy 
Marma i Elżbiecie Dyni, dotychczasowej 
prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Dyplomy te przyznano jako podzięko-
wanie za wspieranie i udzielanie pomocy 
rzeszowskiej hematologii, która rocznie 
hospitalizuje ponad 1600 pacjentów.

Rzeszowski oddział hematologii został 

wyróżniony certyfikatem „W trosce o 
pacjenta”, przyznanym przez radę eksper-
tów w uznaniu za właściwą formę pomocy 
pacjentom hematologii, onkologii i prze-
wlekłej białaczki szpikowej. Certyfikat ten 
przyznano w Polsce po raz pierwszy.

A potem toczyła się już przez dwa 
dni, 16 i 17 września br., naukowa część 
konferencji. Znani i cenieni specjaliści 
wygłaszali swoje referaty na tematy ujęte 
w następujących grupach tematycznych: 
hematoonkologia, hematolog konsultant w 
nagłych stanach klinicznych, czy potrafimy 
lepiej diagnozować i skuteczniej leczyć, 
nowa terapia – nowa nadzieja.

Oprócz konferencji odbyły się spotkanie 
klubu młodego hematologa oraz zebranie 
konsultantów wojewódzkich pod przewod-
nictwem prof. Dariusza Wołowca, kon-
sultanta krajowego do spraw hematologii.

Józef Kanik

HEMATOLOGIA 
PRAKTYCZNA Rada Działalności Pożytku Publicznego zor-

ganizowała I Podkarpackie Forum Obywatelskie. 
Gościem forum był minister Wojciech Kaczmar-
czyk, pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa 
obywatelskiego i równego traktowania. Forum 
zaszczycili marszałkowie województwa podkar-
packiego, Władysław Ortyl i Stanisław Kruczek 
oraz przewodniczący sejmiku wojewódzkiego, 
Jerzy Cypryś. W programie przewidziano dwie 
sesje plenarne i 8 równoległych paneli tematycz-
nych. 

Ponad setka uczestników reprezentujących 
organizacje pozarządowe miała możliwość zapo-
znania się z konsekwencjami dla ich działalno-
ści nowych reguł wynikających z nowelizacji 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Pracownicy 
urzędu marszałkowskiego przedstawili miejsce 

organizacji pozarządowych w nowej perspekty-
wie finansowej funduszy UE, zaś przedstawiciel 
Departamentu Spraw Obywatelskich z Kancelarii 
Rady Ministrów mówił o kompetencjach przed-
stawicieli NGO w zakresie udziału w procesie 
stanowienia prawa. 

Uczestnicy i organizatorzy paneli wypraco-
wali stanowiska dotyczące ich działalności w 
aspektach: edukacji, mediów, kultury, sportu i 
turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa, pomo-
cy społecznej, ochrony zdrowia i społeczeństwa 
obywatelskiego. Organizacje pozarządowe miały 
możliwość zaprezentowania efektów swojej dzia-
łalności w części wystawienniczej. Na zakończenie 
nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 
TVP3 Rzeszów, Radiem Rzeszów oraz RDPP. 

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

OBRADOWAŁO I FORUM

Stoją od lewej: Rzepka, Gancarz, Ślączka, Petranov, Podrzycki, 
Krzystyniak, Ciepiela, Nurzyński, Hajt
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Prawie wszyscy piją alkohol. 
Jedni rzadziej, inni częściej. W 
którymś momencie przekracza się 
jednak cienką granicę, za którą 
jest już tylko choroba. Alkoholizm 
to uzależnienie. Chory traci kon-
trolę nad tym, w jakich ilościach 
spożywa alkohol. Ważne, by być 
świadomym tego, kiedy zaczyna 
się problem. Tylko wtedy można 
zacząć leczenie. 

Osoba uzależniona od alkoholu 
odczuwa silną potrzebę spożywa-
nia go. To tak zwany głód alko-
holowy. Odczuwają go alkoholicy, 
ale także ci, którzy uporali się z 
uzależnieniem. Ponadto alkoholicy 
nie są w stanie kontrolować picia. 
Nie potrafią odmówić, gdy ktoś ich 
częstuje. Jeśli założą sobie, że nie 
będą pili więcej niż „x”, to i tak nie 
są w stanie dotrzymać obietnicy. 
W momentach, gdy alkoholik jest 
trzeźwy, występują u niego objawy 
abstynencyjne. Może być to drże-
nie mięśni, nadciśnienie, nudności, 
wymioty, biegunka, bezsenność, 
rozszerzenie źrenic, wzmożona 
potliwość, zaburzenia snu, stany 

lękowe czy tachykardia 
(inaczej częstoskurcz, 
czyli przyspieszenie akcji 
serca).

U  u z a l e ż n i o n e g o 
obserwuje się często 
zwiększoną tolerancję 
na alkohol. Oznacza to, 
że ta sama dawka, która 
wystarczała na zaspo-
kojenie głodu alkoholo-
wego wcześniej, już nie 
w ystarcza. Alkoholik 
traci umiejętność wła-
ściwej oceny sytuacji i 
świadomość własnych 
potrzeb. Rzeczy, które 
sprawiały mu przyjem-
ność wcześniej, nie są 
mu już potrzebne. Ich 
miejsce zajmuje alkohol. Pije go, 
mimo świadomości, że alkohol jest 
niezdrowy i niebezpieczny w zbyt 
dużych ilościach.

4 pytania – czy mam problem?
Jeśli masz wątpliwość, czy alko-

holizm dotyczy Ciebie – zadaj 
sobie cztery podstawowe pytania:

• Czy kiedykolwiek czułem, 
że powinienem ograniczyć picie 
alkoholu?

• Czy irytuje mnie zachowanie 
ludzi, którzy krytykują moje picie 
alkoholu?

• Czy kiedykolwiek czułem się 
źle lub miałem poczucie winy z 
powodu picia alkoholu?

• Czy kiedykolwiek miałem 

potrzebę picia alko-
holu rano, w celu 
uspokojenia zdener-
wowania lub pozby-
cia się kaca?

Jeżel i odpowie-
działeś „tak” na dwa 
lub więcej py tań, 
powinieneś udać się 
do poradni dla uza-
leżnionych. Lekarz 
specjalista pomoże ci 
tam ocenić właściwie 
twój problem. Jeżeli 
będziesz potrzebował 
pomocy lub terapii 
– uzyskasz ją. Naj-
ważniejsze bowiem 
jest dostrzec problem, 
zdać sobie z niego 

sprawę. Tylko ci, którzy sami chcą 
sobie pomóc, mają szansę na szyb-
kie wyjście z choroby.

Komu grozi uzależnienie?
Słabi psychicznie, niewykształ-

ceni, biedni, egoiści, mężczyźni, 
dzieci alkoholików. Często sądzi 
się, że to oni są w grupie naj-

wyższego ryzyka. Tymczasem nic 
bardziej mylnego. Choroba alko-
holowa może dotyczyć dosłownie 
każdego: biednych i bogatych; 
wykształconych i niewykształco-
nych; mężczyzn i kobiety. Alkoho-
likiem może być każdy.

Czy wiesz, że...
• Alkohole to związki chemicz-

ne.
• Etanol to rodzaj alkoholu  

używanego w przemyśle spożyw-
czym. Otrzymuje się go z buraków 
cukrowych, trzciny cukrowej, 
ziemniaków lub innych roślin.

• Etanol wchłania się do krwi 
już od 5–10 minut od momentu 
spożycia. W ciągu 15 minut wchła-
nia się aż 50 proc. tego alkoholu.

ALKOHOLIZM - DŁUGA DROGA W DÓŁ

POWIEDZIELI
Dość dziadostwa na stadionach w Rze-

szowie. Piłkarze muszą grać na wyższym 
poziomie, a nie przegrywać z Cosmosem 
Nowotaniec. Nie może być tak, że wstydzimy 
się wyników meczów naszych piłkarzy i doty-
czy to zarówno Stali jak i Resovii. Liczyłem, że 
inwestycje w stadion i infrastrukturę przełożą 
się na wyniki. Tak nie jest!

prezydent Tadeusz Ferenc

Od 40 lat mam poczucie, że wszyscy czeka-
ją, aż noga mi się powinie. 

Krystyna Janda

Łączenie urzędów publicznych z działal-
nością biznesową to skandal. Takie praktyki 
obserwuje się nie tylko w samorządzie war-
szawski.

prof. Antoni Z. Kamiński

Jest nas co najmniej kilkanaście osób, które 
spośród rodzin smoleńskich nie zostały zapro-
szone. Są to osoby, które nie wierzą w zamach, 
ale są przekonane, że tragedia w Smoleńsku 
była wypadkiem lotniczym. Nie oglądałem i 
chyba nie będę oglądał filmu „Smoleńsk”.

Paweł Deresz. 

Przedsmak tego, co mogą przedsięwziąć 
zorganizowane grupy, które czują swoją siłę i 
poparcie władzy, mieliśmy w Gdańsku podczas 
pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”.

polityk PO Andrzej Dec

13 lat ścigali mnie jako złodzieja i krymi-
nalistę, teraz gdy zostałem uniewinniony, nie 
usłyszałem nawet zwykłego przepraszam.

b. burmistrz Dębicy Edward Brzostowski

W filmie za nasze pieniądze musi być 
wyłożone jasno: trotyl podłożył Tusk z Putinem 

publicysta Mieczysław Kot   
 
Nowy system edukacyjny będzie raczej 

betonował strukturę społeczną, niż ją otwierał.
spec. od edukacji Mikołaj Herbsten 

Jeśli za chwilowym zawieszeniem broni 
braci Kurskich i prostym znakiem pokoju Dudy 
wobec Wałęsy nie pójdzie nic więcej, w ogniu 
partyjnych połajanek pogrzebiemy najlepszy od 
trzech stuleci moment na skok cywilizacyjny 
Rzeczpospolitej.

publicysta Marcin Makowski .

Minister kraju, który zamyka się szczelnie 
przed wszystkimi imigrantami, w którym 
bezkarnie wygłasza się ksenofobiczne opinie i 
akceptuje mowę nienawiści (również w kościo-
łach), gdzie było wiele przypadków pobicia 
obcych, jedzie do najbardziej otwartego kraju 
w Europie, który przyjmuje wielu emigrantów, 
by zganić władze, że źle traktują naszych i 
zasugerować, że powinny gorzej traktować 
innych, bo nasi lepsi.

prof. Magdalena Środa

Trzeba tęgich głów, by ustawę reprywatyza-
cyjną napisać, trzeba pieniędzy z budżetu, by 
zaspokoić poszkodowanych. Ani jednego, ani 
drugiego PiS nie ma. Będzie więc nawalanie 
PO, bo tak jest taniej i głośniej.               

publicysta Marek Górlikowski 

Co będzie teraz lekturą obowiązkową w 
szkołach? Książki Wildsteina? Czym będzie 
Okrągły Stół? Stołem zdrady? Dlaczego opo-
zycja miauczy i biernie się przygląda skutkom 
tej mentalnej dintojry?

muzyk Zbigniew Hołdys

PiS obiecał najprostszą rzecz na świecie, 
której nikt inny nie ośmieliłby się gołosłownie 
obiecywać: rozdawanie pieniędzy każdemu 
do ręki w niedających się starczyć ilościach. 
I wygrał wybory. Uzyskał bezwzględną więk-
szość, będąc skądinąd w mniejszości.

publicysta Jacek Bocheński

Gdyby ktoś zapytał mnie o zgodę, powie-
działabym nie. Nie widzę potrzeby ekshumo-
wania mojego męża. Wiem, że go pochowałam. 
Nie było problemów z identyfikacją jego zwłok. 
Został odnaleziony z dokumentami.

Joanna Deptuła

Platforma powinna się nazywać Schetyna 
16. Nie ma tu zbyt wiele miejsca dla ludzi, 
którzy nie wielbią Grzegorza Schetyny.

prof. Stefan Niesiołowski

Debata Parlamentu Europejskiego nie jest 
debatą o Polsce, ani tym bardziej przeciw niej. 
Ale o nadużyciach obecnych władz.

europoseł Janusz Lewandowski

25 lat więzienia za oszustwa w podatku 
VAT? Rozumię potrzebę bezwzględnego ściga-
nia oszustów, ale ta zapowiedź brzmi jak kara 
śmierci za handel kiełbasą za Gomułki.

prof. Marek Belka

Zrównanie okupacji niemieckiej z okresem 
PRL znieważa miliony ofiar. Pomniejsza naj-
okrutniejsze zbrodnie, dokonane na ziemiach 
polskich, zachęca do rewizji granic i zakwestio-
nowania porządku prawnego obecnej Polski, w 
tym legalność PiS.

publicysta Krzysztof Pilawski

Myśliwi nie tylko będą mogli wypędzić z 
lasu, należącego do skarbu państwa, każdego, 
kto im się nie podoba, ale również wyprosić 
właściciela z jego ziemi. Wystarczy, że stwier-
dzą, iż utrudnia im polowanie.

publicysta Adam Wajrak

Gdy dorastałem, ojciec powtarzał mi: Sta-
niesz się mężczyzną, gdy twój głos odbije się 
od tamtych drzew w oddali, na naszym polu 
w Załężu.

Stan Borys

Reforma edukacji spowoduje, że wyrośnie 
nam pokolenie konformistów, nauczonych że 
nie należy prezentować swoich poglądów.

dyr. zespołu szkół Krystyna Starczewska 

Laboratorium termojądrowe na Podkar-
paciu byłoby to osiągnięcie porównywalne z 
powstaniem uniwersytetu. 

prof. Aleksander Bobko
 
Po KOD, klubach obywatelskich, sędziach, 

dyrektorach szkół, medykach, historykach, 
twórcach kultury, dziennikarzach - uczest-
niczki czarnego poniedziałku są kolejną grupą 
tworzącą infrastrukturę sprzeciwu. 

publicysta Jacek Żakowski
 
Kiedy na widok młodzieńca wojsko skan-

duje „Czołem panie ministrze!”, przecieram 
oczy ze zdumienia. Młody człowiek lepiej by 
wyglądał w czapce studenckiej niż w laurowym 
wieńcu na skroni.

publicysta Daniel Passent

Wybrał 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

Nie sądziłem, że dożyję kiedyś tej pociechy, aby 
pomazywać mógł sobie własnych, wiernie poddanych 
jakiś śmiertelnik. No, chyba że pomazywał tylko płoty 
i wrota stodoły. Taż to była od zawsze niekwestiono-
wana boska domena. Tylko sam Pan Bóg wszechmo-
gący mógł pomazywać sobie królów, cesarzy, papieży 
czy proroków swoją niezmierzoną mocą boską. Nawet 
przywódcy PRL tę prawdę uznawali. A był to czas, w 
którym ponoć w Polsce dominował jakiś komunizm, 
a wiara siedziała w pace. Jak ten komunizm mógł u 
nas istnieć, skoro ostatniego polskiego komunistę 
Stalin kazał zastrzelić w 1937 roku? Nie mam pojęcia. 
Ale mit działa. 

Aby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, 
premier naszego rządu ogłosiła publicznie, że wespół 
zespół ze swoim wickiem są niekwestionowanymi 
pomazańcami prezesa. Następni też tak poczuli się 
z własnej i nieprzymuszonej woli. Ja poszedłbym 
dalej, pomazańcami nie prezesa, ale prawdziwego 
prezissimusa i – nie bójmy się tego określenia – pol-
skiego boga partyjnego na naszym niezmierzonym 
nieboskłonie ojczyźnianym. Czyli zrodziła się nam 
nowa, narodowa religia – kult jedynego prezissimusa. 
Równego niemal boskiemu Neronowi. Poszukuję w 
otoczeniu boskiego prezesa jakiegoś odpowiednika 
wysublimowanego erudyty i rzymskiego eleganta, 
Petroniusza – jednak wokół tylko wazelina, trom-
tadracja, agresja i brak elementarnej kindersztuby. 
Panie Prezesie I Ogromny! Zadbaj pan o swój dwór! 
Może nie na miarę cesarza Nerona, ale przynajmniej 
marszałka Piłsudskiego. W jego czasach oficer miał 
honor, a za pana czasów ma kaca. Moralnego! Mar-
szałek miał niezrównanego kawalerzystę Wieniawę 
Długoszowskiego i gen. Konarzewskiego. Pan ma 
Antoniego Smoleńskiego i jakiegoś pigularza Misie-
wicza.

Pani premier od broszek, pomazana przez prezis-
simusa, zdołała mnie rozbawić do łeż, chociaż wyda-
wało mi się, że w moim wieku jest to już niemożliwe. 
Otóż rozpoczęła swoje telewizyjne wystąpienie od 
wyraźnego zadęcia – podjęłam decyzję! Wszyscy w 
Polsce wiedzą, kto podejmuje decyzje państwowe. 
Największy tłok notabli nie zdarza się przed kance-
larią premiera, ale na Nowogrodzkiej. No, chyba że 
akurat jest posiedzenie rady ministrów. Prezydent 
nigdy jeszcze tak śmiało nie wypowiedział się, a pani 
broszka premier poszła na całość. Nie wiem, jak przy-
jął to rzeczywisty decydent, ale efekt był wystarcza-
jąco komiczny. W moim przeworskim liceum, które 
miałem sentymentalną już przyjemność ukończyć, był 
pedel Niteczka, który twierdził, że on i dyrektor coś 
postanawiali w sprawach  dyscyplinujących. Nikt w 
to nie wierzył, ale i nie zamierzał z dozorcą polemizo-
wać, bo i po co. Taż to wypisz, wymaluj to samo! Ale 
zabrzmiało wyjątkowo uroczo. Nie wiem do jakiego 
czasu pomazanie broszki będzie działać, ale życzę jej 
wyjątkowej trwałości, jak każdej broszce. Prezissimus 
przecież pozostawił jej tylko robienie dobrej miny i 
sprawne administrowanie. Najważniejsze zabawki 
rządowe dał innemu pomazańcowi, podobnemu 

sobie fantaście, który ponoć sprawi drugi cud nad 
Wisłą. Tym razem nie militarny, ale ekonomiczny 
w wymiarze powszechnej szczęśliwości. Nawet Sejm 
przegłosował, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, 
to o czym mamy rozmawiać? Pasmotrim z uwidim-
ska, skazał slepoj. Przecież rząd to nie ciąża, można 
go legalnie usunąć, jak mawia Szanowny Obywatel 
Dżeki Marchewa. 

Jednym z największych pomazańców prezissimusa 
jest bez wątpienia nasz militarny wódz, ongiś Antek 
Policmajster. Odnoszę wrażenie, że jego uroczystości 
wojskowe w swojej absurdalności nadają się do pod-
ręczników, jak nie powinno traktować się wojska. W 
rocznicowych uroczystościach z okazji wybuchu II 
wojny na Westerplatte odniosłem wrażenie, że nie 
walczyli tam żołnierze batalionu mjr. Sucharskiego, 
lecz dywizja smoleńska. Fakt, pod niezbyt odległym 
Grunwaldem walczyły dzielne chorągwie smoleńskie, 
ale było to grubo ponad 600 lat temu. Cóż jeszcze 
może nasz wódz od potencji militarnej wymyślić? A 
może! Czekam, kiedy unieważni bitwy, chociażby: 
pod Lenino, pod Siekierkami, o Wał Pomorski, Budzi-
szyn czy Berlin. A ich uczestników pozbawi wszelkich 
wojskowych honorów. Jeszcze nie zdołał zakupić ani 
jednego czołgu, a już podniósł z ruin naszą armię. 
Największym osiągnięciem wodza jest stworzenie 
polityczno-biznesowej hybrydy w postaci pigularza 
Misierewicza. Nadętego, niedouczonego podnóżka, 
którego wojsko honorowało jak ministra, i który 
najlepiej zna się na zawiłościach orężnych. Jeśli tacy 
spece będą decydować o potencji militarnej mojego 

kraju, przestaję czuć się bezpieczny. Apele smoleńskie 
i huczne parady niczego sensownego nie zmajstrują. 
Może przy okazji tego nieszczęsnego Smoleńska wódz  
zechce ekshumować rownież wrak tupolewa? Tu nie 
musi nawet pogadać ze swoim kolegą po prokuratorii.

Na deser pozostawiłem sobie nadzwyczajnego 
prezesowego pomazańca, akurat tego, który  na tym 
kompletnie nie zna się, gdzie porusza się jak słoń w 
skłanicy porcelany, czyli naszego rządowego okna 
na świat. Rasowy niby dyplomata! Gdzież mu do 
takiego Adama Rapackiego, czy ministra Skubiszew-
skiego! Może porównywać się jedynie z baletnicą, 
panią Fotygą. Niektórzy twierdzą, że jest bardziej 
umazańcem, aniżeli pomazańcem. Nie znam się na 
technice mazania i zawiłościach z tym związanych, 
ale nie rozumiem, dlaczego takiego nieudacznika, 
który nie rozumie abecadła dyplomatycznego, ktoś na 
mój koszt utrzymuje na kluczowym dla mojego kraju 
stanowisku. Bluźni na wszystko, co porusza się inaczej 
od prezessimusa, plecie dyplomatyczne bzdury, opiera 
się w dyplomacji na przegranych i ciągle wmawia 
wszystkim, że jest świetnie, a było katastroficznie. 
Z poważnymi politykami rozmawia tak często, jak i 
nasz prezydent, czyli od przypadku. Ostatnio błysnął 
niezmierzoną mądrością dyplomatyczną inaczej, przy 
komentowaniu protestu kobiet. Zastanawiałem się, 
czy tak mu kazali, czy aż taką głupotą sam błyskał. 
Czekałem, kiedy powie, że życie najlepiej obronić 
poprzez kastrowanie chłopców i likwidację wojska.  
Przecież jego idiotyzmy wypowiadane publicznie 
dyskwalifikują go jako szeregowego wyrobnika poli-
tycznego. Ktoś taki mógłby być ministrem spraw 
zagranicznych u wójta w Obstrukcji Wielkiej, a nie 
moim kraju. Dyplomata to ktoś elegacnki, kultu-
ralny i kompetentny. Jeśli aż tak nienawidzi kobiet 
i ich niezależności, niechaj zapisze się do dżihadu. 
Spośrod wszystkich kobiet jakie znam, tylko jedna 
podziela takie poglądy, jak minister. Jedna zaś ze 
znajomych opowiedziała mi nawet, że koleżanka nie 
miała czarnego ubioru, zatem poprosiła tatusia, aby 
pożyczył jej sutannę. Ciekaw jestem kto i kiedy odma-
że tego nieudacznika dyplomatycznego? A może ktoś 
nauczy go dyplomatycznych manier? Myślę, że jest 
niereformowalny. Ktoś tak mierny obraża bezkarnie 
nawet kobiety Polki? Przecież to kawał naszej dobrej 
historii i narodowego szacunku. Burak!

Roman Małek

ZEZEM NA WPROST 

POMAZAŃCY PREZESA
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MĄDROŚCI

Rozmaitości

KRZYŻÓWKA

Poziomo: 3/ sztubak na 
wakacjach, 7/ rączka waliz-
ki, 8/ śledziowy rulonik, 9/ 
elewacja budynku w Rynku, 
10/ „autostrada dla krwi, 11/ 
ponad niziną, 14/ octowa do 
ogórków, 15/ na nich kapelusze 
grzybów, 16/ mały, odpustowy 
stragan.

Pionowo: 1/ mogą być pod 
gruszą, 2/ dalie i konwalie, 3/ 
zanik pamięci, 4/ walor serca lub umysłu, 5/ kpina, drwina, 6/ 
Juliusz lub Wojciech, malarz, spec od koni, 11/ war w czajniku, 
12/ przeciwsłoneczna w oknie, 13/ploteczki, wiadomości z magla 
i ławeczki.

Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych pod 
adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła zawie-
rające literę M. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z przedniego 
numeru nagrodę otrzymuje Stanisław Rzepka z Rzeszowa. 

Emilian Chyła
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W związku  z zakończeniem budowy autostrady jej oznakowanie  w opinii kierowców 
jest niedostateczne. Zamieszczamy mapkę zjadów i wyjazdów z Rzeszowa na autostradę 
jako pomoc dla niezawodowych kierowców i turystów.

Mobilny aktyw parfialny z Kaczydołów Górnych emocjonalnie konsultuje projekty ustaw o zakazie 
aborcji, in vitro oraz badań prenatalnych. A, zapomniałbym! Twierdzą owe damy, że powinno się  
zdecydowanie zakazać stosowania środków antykoncepcyjnych. Zwłaszcza prezerwatyw, bo spadywują. 

W przerwie między zajęciami 
na uczelni a zajęciami domowymi, 
coraz mniej mam czasu na sie-
dzenie nad Wisłokiem, ale zawsze 
lubię usiąść, chociaż na chwilunię 
na mojej ławeczce i zadumać się 
nad sprawami dnia codziennego. A 

codziennym produktem życia jest 
chleb. W każdym sklepie można 
sobie kupić dowolny chleb, ale 
chleb chlebowi nierówny. Jeden 
przetrwa prawie tydzień i jest 
zdatny do jedzenia, ale inny już po 
dwóch dniach pokrywa się pleśnią, 
a wcześniej ma się po nim zgagę. 
Bo nie z każdej mąki będzie chleb! 
Ileż prawdy jest w tym powiedze-
niu, szczególnie teraz, gdy jest 
jeden, jedyny młyn z prawej, który 
miele i miele, ale czy z tego będzie 
dobra mąka i dający życie chleb – 
tego nikt, nawet wróżbita Maciej 
nie wie. No, bo jak do tej pory, to 
z tego młyna wychodzi kwaśna, 
pełna zanieczyszczeń mąka. A z 
której by nie popatrzeć strony, 
chleb z tej mąki to jeden wielki 
zakalec. 

I co z tego, że ludziom taki 
chleb się nie podoba? Młyn miele, 
miele w dzień i w nocy, a młynarz 
uśmiecha się, głaszcze kota, swoje 
wie i już. A wie, że z jego młyna 
będzie najlepsza w dziejach Polski 
mąka, a chleb to rarytas najlepszy 
w całym Układzie Słonecznym. 
Choćby było nie wiadomo ile 
wszelakich komisji, to młynarz 
i tak wie swoje. I żadna wroga 
mgła, ani zatrute liście brzozy nie 
przesłonią wiekopomnej pracy 
młyna. A że z tej mąki nie będzie 
chleba, podobnie jak pierwszy 
lepszy młodzieniec oderwany od 
moździerza na zapleczu apteki nie 
dostanie raptem złotego medalu i 
nie może nawet marzyć, aby stać 
się rzecznikiem ministerstwa – to 

już zupełnie inna sprawa. Zakalec 
do potęgi! Żal mi tylko w tym 
wszystkim kota, bo nabawi się 
nieuleczalnej pylicy od tej mąki, 
a młodemu narybkowi wojskowe-
mu życzę nieprzemijających snów 
o buławie marszałkowskiej. Śnić 
zawsze można, tylko żeby nikt nie 
zrywał się z koszmarami w tym i 
w innym życiu... Dobrze, że Yetuś 
wokół siebie ma chaszcze, przynaj-
mniej ma zdrowe powietrze.

***
Ilekroć mowa o chlebie, staje 

mi przed oczami widok dyżur-
nego piekarza, który po każdej 
podwyżce cen benzyny stawał 
przed kamerą i zatroskanym gło-
sem oznajmiał, iż musi podnieść 
cenę chleba, bo transport, bo 
ceny poddostawców, bo to, bo 
śmo. Niestety, ilekroć ceny ben-
zyny spadały, nie dane mi było 

ujrzeć uśmiechniętego piekarza, 
oznajmiającego że obniża ceny pie-
czywa, bo transport staniał. Cóż, 
chleb jaki jest każdy widzi. A jeśli 
chodzi o ,,ten’’ chleb, to jak znam 
życie, a znam, z każdej mąki da się 
upiec jakiegoś gniota. Cóż z tego, 
że nikomu nie smakuje, zalega na 
półkach. Ninko, Polska już niejed-
ną mąkę przetrawiła, zdarzało się 
nawet, że z wołkiem. I co? Hmm...
Każdy wie, co. Trochę napinki, 
szybka reakcja i ulga. 

A potem sytuacja wracała do 
normy. Młyn, na szczęście, mieli 
i mielił będzie bez względu na to, 
kto aktualnie zajmuje się mły-
nem. Kot i tak chleba nie jada, 
więc jest mu wszystko jedno, byle 
myszy były, a we młynie, wiado-
mo, myszy i innych gryzoni pod 
dostatkiem. Ale nie na wszystkie 
wolno polować, nie każda mysz 
godna jest kocich pazurów. Kry-
teria – jak zwykle. Nasze myszy 
dobre, tamte myszy be. Nic nowe-
go pod Słońcem. A co do buławy 
w każdym plecaku? Już to jakiś 
czas temu mówiłem. Żołnierzu 
– po pierwsze nie myśl. Gdy już 
pomyślałeś, nie mów. Jeśli już 
powiedziałeś, nie pisz. Jeśli już 
napisałeś, nie podpisuj. Jednak, 
gdy już podpisałeś, to się nie dziw. 
I na koniec jedna uwaga. Z faktu, 
że jest się młodym, nic złego nie 
wynika, mądrość nie jest ściśle 
związana z wiekiem. Jednak w tym 
przypadku nie kolor jest ważny, 
a kształt. A co, brzozowy miał 
dostać krzyż zasługi?

Nina Opic + Yetyss Kezungg

NIE Z KAŻDEJ MĄKI 
BĘDZIE CHLEB

Z ŁAWECZKI NAD WISŁOKIEM

Kocha się za cokolwiek, ale pomimo wszystko. 
Kocha się za nic.

ks. J. Twardowski
Jeśli masz jeden zegarek, wiesz, która godzina. 

Gdy masz dwa zegarki, nigdy nie jesteś tego pewien.
A. de Mello

Przebaczaj swoim wrogom, ale nie zapominaj 
ich nazwisk.

J. F. Kennedy
Różnica między seksem a miłością jest taka, że 

seks rozładowuje napięcia, a miłość je wywołuje.
W. Allen

Pesymista to człowiek, który sądzi, że wszyscy 
są tak samo okropni jak on. I dlatego nienawidzi 
ich za to.

G. B. Shaw
Stan małżeński jest święty, ponieważ wielu uczy-

nił męczennikami.
Zasłyszane

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To 
nie był dzień, to była noc.

G. Zapolska
Im większy smród, tym bierze się w polityce 

większy wachlarz.
S. J. Lec

Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia. To 
nieprawda, bo gdyby była ostrożna nie zostałaby 
matką.

J. Tuwim 

Zebrał Rom


