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Soliści i grupa artystyczna Centrum Sztuki Wokalnej zainicjowanego, zorganizowanego i kierowanego przez Annę Czenczek.

nasi kandydaci do europarlamentu

Już 25 maja zostaną w Polsce przeprowadzone wybory do liczącego 751 deputowanych europarlamentu. Będziemy wybierać 51 naszych reprezentantów, którzy w ósmej kadencji
powinni zadbać o narodowe interesy w unijnej wspólnocie. Z Rzeszowa na listach wyborczych znalazło się niewielu kandydatów. Spośród znanych postaci rzeszowskiego życia
politycznego pojawiły się między innymi panie Anna Kowalska i Marta Niewczas. O mandat stąd ubiega się także dwoje członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Mam na
myśli aktualnego posła na Sejm, Tomasza Kamińskiego i prof. UR dr hab. Krystynę Leśniak-Moczuk.

Tomasz Kamiński
W zbliżajacych się
wyborach parlamentarnych startuje z listy
Sojuszu Lewicy Demok r at yc z nej. M ło dy,
dynamiczny, dobrze
wykształcony człowiek
już w czasach studenckich rozpoczynał swoją
lewicową drogę w świat
polityki. Zresztą sprzyjał temu kierunek studiów, czyli socjologia,
która pozwalała rozumieć wszelkie socjalne
nieszczęścia, jakie niosła dla przeciętnego obywatela transformacja ustrojowa.
Miał świadomość konieczności tworzenia wszelkich możliwych mechanizmów obronnych dla ludzi poniewieranych
przez ekonomiczną rzeczywistość.
Przez wiele lat skutecznie toczył z Radzie Miasta Rzeszowa boje o nadanie miastu nowoczesnego, cywilizowanego
kształtu, odbiegającego od historycznie ukształtowanego
wizerunku zapyziałej, galicyjskiej mieściny. Później, po
pomyślnych wyborach parlamentarnych, przeniósł te wysiłki
na forum Sejmu. Nie ma sprawy wartościowej dla rozwojowych perspektyw Rzeszowa, w którą nie chciałby zdecydowanie zaangażować się z każdej perspektywy. Zarówno
sejmowej, jak i partyjnej. Przewodniczy z powodzeniem
wojewódzkim strukturom SLD.
Na pytanie, co ma do zaoferowania swoim wyborcom,
twierdzi, że nie zamierza nikomu obiecywać rzeczy niere-

alnych. Przecież nie na tym polega udział w parlamencie
europejskim, żeby załatwiać budowę mostu czy ośrodka
rekreacyjnego. To zupełnie inna płaszczyzna działalności.
Coś o tym wie, ponieważ posiada dwuipółroczny staż na
stanowisku przewodniczącego sejmowej komisji do spraw
Unii Europejskiej. Jest kilka pilnych spraw do rozwiązania
w samej Unii. Począwszy od ordynacji wyborczej, która jest
zbyt skomplikowana i mało przejrzysta, poprzez ukształtowanie jednolitej i rzeczywiście konsekwentnie solidarnej
polityki rolnej czy energetycznej, a na sensownie prowadzonej polityce wobec Ukrainy skończywszy. Tu wymachiwanie
szabelką daje jedynie efekt komiczny i irracjonalny. Cóż
z tego, że PO i PiS tupie i pokrzykuje, skoro nasi rolnicy
ponoszą straty?
Głosowanie na PiS jest głosem straconym. Wchodzi
bowiem ta partia w skład zupełnie nieliczącej się frakcji,
która nie ma wpływu na nic. W dodatku prawo i sprawiedliwość jest przecież partią antyunijną. Natomiast posłowie
SLD wchodzą w skład frakcji socjalistów i socjaldemokratów, która według sondaży będzie najsilniejsza w europarlamencie VIII kadencji. To SLD 10 lat temu wprowadziło
nasz kraj do Unii. Dlatego na obchody 1 Majowe połączone
z jubileuszem naszego członkostwa w Unii przyjechał Martin Schultz, przewodniczący europarlamentu. To na tym
szczeblu rozgrywają się unijne interesy.

prof. UR dr hab.
Krystyna Leśniak-Moczuk
Z pochodzenia mielczanka z całym bagażem dziecięcego i młodzieńczego zauroczenia tym miastem, ale rzeszowianka z racjonalnego wyboru. Romans z Rzeszowem
rozpoczęła podejmując studia w tutejszej filii UMCS. W

konsekwencji, jako
absolwentka wydziału ekonomicznego,
zaczęła wrastać
w n a s z e m i a s to,
bow iem k a r ierę
naukową związała
głównie z rzeszowskimi uczelniami.
O d f i l i i U MC S ,
poprzez Politechnikę
Rzeszowską, Wyższą
Szkołę Pedagogiczną, na Uniwersytecie
Rzeszowskim kończąc. Jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół socjologii gospodarki i społeczności lokalnych.
Zwłaszcza w odniesieniu do społecznych i ekonomicznych
skutków bezrobocia oraz zachodzących zmian w środowisku wiejskim po transformacji. Autorka kilku monografii,
współautorka podręczników akademickich i ponad setki
publikacji naukowych. Nie unika także publicystyki. Zapalona melomanka i miłośniczka teatru. Aktualnie adiunkt
w Katedrze Teorii Ekonomii Teorii Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych UR. Założycielka i szefowa prężnie
działającego Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich.
Unię Europejską postrzega jako jeszcze mało spójny twór,
w którym poważną rolę odgrywają narodowe i państwowe
partykularyzmy, kosztem solidarnej jedności. To ją poważnie
osłabia. Ale wspólnota unijna jest wielką szansą dla Europy
w narastającej globalizacji ekonomii, gospodarki i finansów.
Poruszanie się po tej złożonej problematyce wymaga nie
tylko sporych umiejętności, ale i merytorycznej wiedzy.
Startuje również z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Roman Małek
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Dla Polski rynek rosyjski
jest bardzo ważny. Nasz eksport w tym kierunku wzrósł
w 2013 roku o ponad 9
proc, a na rynki azjatyckiego obszaru poradzieckiego
– o ponad 10 proc. Mlekovita w 2013 roku osiągnęła
przychody w wysokości 3
503 276 tys. Jest jednym z
głównych polskich eksporterów żywności do Federacji
Rosyjskiej.
Obecnie Mlekovita jest
największym producentem
nabiału w kraju, posiada
13 zakładów i 23 centra
Zdzisław Daraż
dystrybucyjne, zlokalizowane
w całym kraju. Według rankingu najcenniejszych polskich
marek dziennika „Rzeczpospolita” Mlekovita jest najcenniejszą
marką produkcyjnego sektora polskiej gospodarki. Jej wartość
wyceniana jest na 1,37 miliarda złotych.

KOMENTARZE

tracimy
rynek rosyjski

Główny Urząd Statystyczny niedawno podał wstępne wielkości dotyczące eksportu jabłek z Polski w 2013 roku. Zgodnie
z tymi danymi, w omawianym okresie wyeksportowaliśmy
sporo ponad milion ton jabłek, z czego najwięcej do Federacji
Rosyjskiej.
Rząd polski w początkowym okresie konfliktu ukraińskiego był na pierwszej linii propagandowego ataku. A skutki
to szeroko komentowane w prasie embargo na wieprzowinę
i jej przetwory do Rosji i…na Ukrainę, która jest związana
gospodarczo umowami z Rosją. Eksport na rynki wschodnie,
do Rosji spadł o 7,7 proc., a do Ukrainy o 19 proc. Zmniejszenie eksportu szczególnie dotknęło szeroko pojęty przemysł
elektromaszynowy, którego udział w polskim eksporcie w ub.
roku wynosił 36 proc.
Kryzys ukraiński odbija się na sytuacji sandomierskich i
podkarpackich sadowników. Grupy producenckie alarmują,
że w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż jabłek do Rosji
spadła nawet o połowę w ujęciu rocznym. - Zarówno sprzedaż, jak i przychody z eksportu jabłek za wschodnią granicę
spadły już o 50 proc. nie tylko w porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego roku, ale także z poprzednich lat - powiedział PAP Wojciech Borzęcki, prezes grupy producentów Sad
Sandomierski, skupiającej 83 producentów ze wschodniej części
województwa świętokrzyskiego. Roczna produkcja grupy sięga
10 tys. ton jabłek. Według Borzęckiego o ile wcześniej, w ciągu
miesiąca na wschód sprzedawanych było około tysiąca ton tych
owoców, to teraz wartość ta wynosi ok. 500 ton.
Skalę problemów potwierdza prezes Świętokrzyskiej Izby
Rolniczej, Ryszard Ciźla. - Grupy producenckie podają, że spadek eksportu do Rosji i na Ukrainę waha się od 20 do 60 proc.
(...) Choć nie ma embarga na owoce i warzywa, to zawirowania
polityczne mają ogromny wpływ na gospodarkę - powiedział.
Według Borzęckiego pierwszym symptomem zbliżających
się problemów były zawirowania na rynku walutowym Rosji.
Rubel mocno osłabił się do euro i dolara. - Wtedy import jabłek
do Rosji przestał się opłacać. Potem jednak wydawało się, że
sprzedaż ruszy, ale z obecnej perspektywy mogę powiedzieć,
że mamy niestety długotrwały zastój – ocenił.
Wstrzymanie eksportu Mlekowity, jednego z głównych
polskich eksporterów branży mleczarskiej do Rosji, może mieć
podtekst polityczny i być swoistym ostrzeżeniem dla całej branży. - To nie pierwszy w ostatnim czasie przypadek wstrzymania
czy zmniejszenia importu polskiej żywności na rynek rosyjski.
Przyczyną może być zaangażowanie polskiego rządu po stronie
nowej władzy na Ukrainie - mówi przedstawiciel branży.

10 lat w unii

Z okazji tego jubileuszu na rzeszowskim rynku serwowano
wszystkim chętnym imponujący tort w barwach i z symboliką Unii
Europejskiej. Fot. A. Baranowski

INTERESUJĄCE
PIONOWY OGRÓD

Wizualizacja pionowego ogrodu nocą.
Studentki architektury Politechniki Rzeszowskiej,
Alicja Małek i Paulina Kawa, zaproponowaly niezwykle
oryginalny projekt zaaranżowania w Rzeszowie pionowego ogrodu. W ten niecodzienny sposób chciałyby
zagospodarować pustą ścianę budynku obok ratusza.
Chodzi o ścianę naprzeciw galerii od ulicy Słowackiego.
Na specjalnej konstrukcji chcą przymocować kilkaset
pojemników z roślinami, ale tak, aby pokrywały one
jedynie precyzyjnie określone fragmenty sciany. Ta byłaby pomalowana specjalnymi farbami, które absorbują
w dzień światło słoneczne po to, by wieczorem tworzyć
atrakcyjne efekty świetlne. Proponują świetlne portrety
znanych w świecie twórców związanych z Rzeszowem:
Józefa Szajny, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora.
Pomysł w konwencji vertical garden, czyli pionowego
ogrodu, zrodził się przy okazji udziału w jakimś konkursie architektonicznym.
Na tej konkretnej ścianie taka instalacja nie jest
możliwa, ale kto wie, przecież w Rzeszowie jest trochę
pustych scian w ciekawych i uczęszczanych miejscach.
Znowu coś nowego powstałoby w naszym mieście.
Aktualnie pomysł robi prawdziwą furorę w Internecie.

WARSZTATY KRYMINALISTYCZNE
Coś takiego właśnie pod koniec kwietnia zorganizowano w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Trochę standardowych, ale i sporo
oryginalnych prezentacji przewidziano programowo.
Uczestnicy mogli podziwiać w akcji mobilne patrole
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej.
Podinspektor Mariusz Skiba z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie przedstawił problematykę „Przestępstw motywowanych uprzedzeniami w działaniach
policji”, zaś aktywiści, znanej nie tylko na Podkarpaciu,
szkoły „Storatu”, przygotowali pokaz szkolenia psów
ratowniczych. Można było pooglądać pojazd pancerny
typu BTR60 oraz sprzęt i wyposażenie ratownicze rzeszowskich strażaków.

PRZYSZŁOŚĆ KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ?
Pod koniec kwietnia po Rzeszowie z tabliczką „0”
za szybą jeździł jako autobus komunikacji miejskiej
doświadczalny pojazd hybrydowy firmy MAN. Mówił
o tym w czasie sesji prezes rzeszowskiego MPK, Marek
Filip. Autobus stał nawet w dniu wtorkowej sesji Rady
Miasta przed ratuszem, aby w przerwie obrad uczestnicy
sesji mogli zażyć praktycznej przyjemności jazdy nim

po mieście. Nie chodziło bynajmniej o jakąś atrakcję
turystyczną dla radnych, ale prezentację rzeczywistych,
eksploatacyjnych zalet tej hybrydowej konstrukcji.
Najogólniej rzecz ujmując chodzi o takie rozwiązanie
techniczne napędu autobusu i związanych z nim podzespołów, że z silnika spalinowego korzysta on wyłącznie w
czasie spokojnej jazdy kursowej. Natomiast w momencie
rozpoczęcia hamowania silnik spalinowy zostaje automatycznie wyłączony, a siła hamowania jest przetwarzana
na magazynowaną energię elektryczną. Ta z kolei jest
wykorzystywana, też automatycznie, do uruchamiania
silnika elektrycznego podczas ruszania nie tylko z przystanku, ale i w korku lub spod świateł stopu. Oprócz
ewidentnej oszczędności paliwa, hamowanie i ruszanie
jest ciche i ekologiczne. Pomijam już zalety estetyczne
pojazdu i komfort jazdy. Prezydent Tadeusz Ferenc
zamierza zakupić wkrótce kolejnych 50 autobusów dla
potrzeb komunikacji miejskiej. Ten test hybrydowego
rozwiązania traktuje jako swoistą technologiczną przyszłość. Jeśli opinia fachowców będzie pozytywna, w tę
stronę pójdą przyszłe inwestycje w miejski tabor.

Testowany autobus firmy Man przed ratuszem.
Fot. A. Baranowski.

BĘDZIE ZOO W RZESZOWIE
Od wielu lat co rusz pojawiała się koncepcja budowy
w naszym mieście ogrodu botanicznego, bądź ogrodu
zoologicznego. Pojawiała się i nic. Aż poważnie potraktowała to niełatwe zadanie Aleksandra Wąsowicz-Duch,
dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej. Podumała z kim trzeba
i znalazła pieniądze, na początek w unijnym Programie
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, w
projekcie trzech miast: Zamość, Łuck, Rzeszów. Zamość
i Łuck skorzystały w jego ramach ze środków na rozbudowę wybiegów w swoich ogrodach zoologicznych.
Rzeszów zaś zdobył 200 tys na opracowanie koncepcji
utworzenia strefy rekreacyjnej z ogrodem zoologicznym.
Jest już po przetargu na opracowanie koncepcji takiej
strefy, który wygrała firma z Rzeszowa. Wpierw musi
ona przeprowadzić odpowiednie badania oczekiwań i
preferencji mieszkańców miasta w tej kwestii, a później
przedłożyć konkretne propozycje. Miasto przewidziało
na ten cel ciekawie skonfigurowany, dziesięciohektarowy
teren w rejonie ul. Robotniczej w Zalesiu. Natomiast
dyr. Aleksandra Wąsowicz-Duch z właściwą sobie konsekwencją zaczęła już poszukiwać programów unijnych,
z których całe przedsięwzięcie udałoby się zrealizować.
Rom

Z ŻYCIA TPRz

Strona internetowa Echa
Od początku ukazywania się „Echa Rzeszowa”
redakcja prowadziła własną stronę internetową. W
ciągu najbliższych 5 lat czytelnictwo prasy w Polsce
(łącznie drukowanej i cyfrowej) ma wzrosnąć o 4-16
proc. Mniejszy udział prasy drukowanej zostanie z
naddatkiem zrekompensowany przez znacznie wyższe
niż dzisiaj czytelnictwo wydań cyfrowych. Obie formy
prasy pozostają cennym źródłem informacji i opinii, o
dużej roli kulturotwórczej, także dla młodych, wykształconych odbiorców - wynika z pierwszego kompleksowego badania czytelnictwa przeprowadzonego dla Izby
Wydawców Prasy.
Echo elektroniczne już dzisiaj ma swoich czytelników w Toronto, Nikaragui, Buffalo. Funkcjonuje jako
integralna część portali towarzystw regionalnych, jak
,,Pogranicze” na Ukrainie i Słowacji. Od czerwca 2014
roku następują zmiany wydawnicze w naszej stronie.
Wprowadzone zostaną okna dialogowe oraz informacje
z resovianów dotyczące ludzi, wydarzeń historycznych i
gospodarczych. Stworzona zostanie większa możliwość
do krótkich wypowiedzi wszystkim członkom naszego
towarzystwa.

TPRz W SPRAWIE POMNIKA
Tradycyjnie już prawicowi radni, aby zwrócić na siebie uwagę przed wyborami, występują z propozycjami

dotyczącymi pomnika Walk Rewolucyjnych. Tym razem
już nie wnioskowali o to, aby go zburzyć, lecz pragnęli
zakazać prezydentowi miasta pokazywać jego sylwetkę
w miejskich reklamach. W liście do przewodniczącego
rady miasta zarząd TPRz ostro zaprotestował przeciwko
tej barbarzyńskiej dyskryminacji.

WALNE ZEBRANIE
Wa l ne Z ebranie jest najwyższą
władzą stowarzyszenia. W dniu 1
maja odbędzie się
doroczne sprawozdawcze zebra nie
członków. Zarząd
zaproponuje zmiany w statucie,
wynikające z aktualnej sytuacji prawnej Stowarzyszenia. Przedstawiony
zostanie regulamin
przyznawania złotej odznaki „PRZYJACIEL RZESZOWA”. Spotkanie w ratuszu będzie również okazją do
wysłuchania wydanych z inicjatywy TPRz piosenek pt.
„Zakochani w Rzeszowie”.
DZ
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RZESZÓW WZBOGACI SIĘ

nowe miejskie targowisko
+ wisłokostrada

Pierwszy etap tego przedsięwzięcia to budowa na 5-metrowym nasypie drogi wzdłuż
Wisłoka do nowego targowiska. Droga z 2 pasami w każdą
ze stron wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem. Przyszłe
targowisko będzie miało 2,7
ha powierzchni. Na nim wybudowane zostaną 132 pawilony,
każdy o powierzchni 2,5 na
2,5 m. Oprócz tego powstaną
stalowe stoły z zadaszeniem.
Przy targowisku powstanie
parking oraz pawilon administracyjny. Przewidziane jest
oświetlenie placu i jego ogrodzenia, a także budowa ekranów akustycznych.
Drugi etap to podciągnięcie tej drogi aż
do nowo budowanego, a raczej projektowanego najdłuższego mostu w Rzeszowie.
Docelowo całe przedłużenie ma mieć 1,5
km długości. Na wysokości ul. Spółdzielczej przedłużenie będzie krzyżowało się
z torami kolejowymi. Tego, czy zostanie
wybudowany tunel czy raczej wiadukt na
razie nie wiadomo.
Pierwszy etap już się zaczął, bo trwa
między innymi budowa mostka na rzeczce Młynówka, a drugi etap nie został
sprecyzowany. Po ilości ziemi, jaką wożą
drogowcy i ogromnej górze, która już
urosła obok mostu, chyba cały teren będą
podnosić o kilka metrów. Także chyba nie
będzie problemu z terenem zalewowym,
bo teren będzie podniesiony o słuszną
wysokość. Dla bezpieczeństwa przyszłych
stoisk handlowych to chyba dobrze. Ta
rzeczka w czasie powodzi znacznie podnosi poziom lustra wody. Ona zbiera wodę
z terenu o powierzchni 1/4 Rzeszowa.
Trochę powyżej potrafiła zalać dziesiątki
domów.
W tym miejscu nie będzie problemu,
ponieważ skoro woda nie będzie mogła
się tutaj wylewać, poszuka sobie innego
(niżej niż tu) położonego miejsca. Póki
co, miejmy nadzieję, że woda jeszcze nie
sięgnie wierzchu wałów.
Autorzy „Echa Rzeszowa” w kilku
artykułach nazwali już tę drogę Wisłokostradą.
Wisłokostrada, czyli przedłużenie
Rejtana do Ciepłowniczej i gen. Maczka,
ma już opracowaną koncepcję i uważa,

my, że tę inwestycję należy w przyszłej
perspektywie uwzględnić. Pierwszy etap
nie nabrał jeszcze rozpędu. Ale dobrze,
że coś tam myślą o drugim etapie. Oby
planowanie nie trwało latami. Zakładany czas ukończenia pierwszego etapu to
koniec 2015 roku.
W 2010 r. planowano 4 pasy, dziś zostały 2, planowano ekrany dźwiękowe, ale po
zmianie norm hałasu w mieście ekrany
nie powstaną, co dodatkowo przyspieszy
inwestycje i będzie tańsze w realizacji. Co
do połączenia z ul. Ciepłowniczą, pierwsze plany z 2010 r. mówiły o skierowaniu
końcówki Wisłokostrady na most Załęski, ale dziś mowa o bardziej logicznym
skierowaniu ulicy w stronę nowo budowanego mostu (najdłuższego). W kilku
miejscach mowa nawet o budowie ronda
w połowie dróg na oba mosty. Ale logika
podpowiada, że nie po to buduje się most
z rozmachem za 200 milionów złotych,
żeby ruch kierować na malutki Załęski.
Ale to wszystko dopiero plany etapu 2,
który jest dalej w powijakach.
Czy Wisłokostrada to przedłużenie
ulicy Rejtana w Rzeszowie, czy może
trasa od Zalewu ulicą Podwisłocze do
Rejtana? Powstanie dodatkowy problem,
który polega na tym, że będą zasypywane tereny zalewowe, a nie powstaje nic w
zamian (poldery, zalewy itd.). Jaki będzie
los kopca Konfederatów Barskich? Tego na
razie nie wiemy, ta inwestycja odblokuje
w Rzeszowie wiele problemów. Zniknie
targowisko na ul. Dołowej i tam powstaną
nowe inwestycje, może sąd wojewódzki,
wojewódzka biblioteka i inne.
Zdzisław Daraż
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CO TAM PANIE W RADZIE

pomnikowi geniusze

Równo w połowie kwietnia radni deliberowali głównie o trybie konsultacji i założeniach regulaminowych rzeszowskiego budżetu
obywatelskiego. Jednakże sesja zaczęła się od
zaproponowanego przez Wiesława Buża zdjęcia
z porządku obrad punktu w sprawie pomnika
Walk Rewolucyjnych. Znowu bowiem grupka bardzo krzykliwych radnych postanowiła
nawypisywać różnych idiotyzmów z nim związanych i zażądać wyrzucenia jego wizerunku z
wszelkich publikacji miejskich. Może wpierw
by coś sami zbudowali, a później zabrali się
za burzenie. No, chociażby pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Stać ich było tylko na
ulanie betonowego słupka mizernej postury,
cieszącego się jedynie zainteresowaniem spacerujących w pobliżu piesków. W dodatku
okazuje się, że wszelki autorytet w kwestii
walorów artystycznych i symboliki zawartej
przez autora w monumencie tkwi wyłącznie
w geniuszu IPN i umysłach kilku niezwykłej
światłości rajców prawoskrętnych. Zdecydowana
większość rzeszowian i przyjezdnych, którym
pomnik podoba się, to po prostu banda głupków
i nieuków. Trzeba mieć sporą dozę niczym nieuzasadnionego zarozumialstwa i megalomanii,
aby dojść do takiej konkluzji. Pewnie ze względu na pojawienie się pomnikowego punktu
w porządku obrad na sesję przybyli posłowie
Tomasz Kamiński i Dariusz Dziadzio, znani
jego obrońcy. Jednak sprawę zdjęto.
Z całej, sporej informacji o stanie sanitarnego bezpieczeństwa miasta prawdziwe emocje
wywołał jedynie handel dopalaczami. Pan
Antoni nawet huknął miażdżącą konstatacją, że
mamy chore społeczeństwo, a wybitny architekt
z Radomia zaproponował rozwiązanie, które już
dawno straciło aktualność. Widocznie nie było
go w domu, bo był na jakiejś wojnie. Chociaż
w komunikatach z Ukrainy nic o tym nie ma.
Pewnie walczył w głębokiej konspiracji, albo w
Somalii. Zresztą na moje oko, to on najbardziej
wojskowo nadaje się na jeńca.
Najwięcej recept padło w kwestii tegorocznego budżetu obywatelskiego. Z pewnością dobrze
dzieje się, że rada chce sporo o nim rozmawiać z
mieszkańcami. Z drugiej jednak strony pojawiają się chęci stworzenia czegoś na wzór miniatury budżetu miasta z podziałem na różne działy
i rodzaje przedsięwzięć. Tak jakby nie bardzo
zawierzano mieszkańcom i starano się solidnie
ukierunkować ich obywatelską aktywność.
W konsekwencji całość postanowiono jeszcze
omówić w komisjach i ostatecznie dopiero pod
koniec kwietnia podjęto stosowną uchwałę.
Budżet obywatelski i sposób gospodarowania
nim został uchwalony na poziomie 6,5 mln.
Sesja w ostatni wtorek kwietnia została zdominowana przez zupełnie epizodyczny problem

przeznaczenia około 70 tys na wykonanie i
instalację pomnika podwójnej krótkiej, czyli
siatkarskiego zagrania rzeszowskiego trenera,
Janusza Strzelczyka, które zrewolucjonizowało
tę grę. Pomysł ciekawy, interesująco zaprojektowany pod kierunkiem grupy znanych artystów
plastyków z naszego miasta. Zatem w korekcie
uchwały budżetowaj taką kwotę przewidziano.
Nie miały najmniejszego znaczenia planowane
w tej korekcie wydatki ponad 12 mln na inne
cele. Wojna rozgorzała o te 70 tys. Już przy
pomniku Walk Rewolucyjnych można było
podejrzewać, że mamy z prawej strony rady
samych Fidiaszów, Michałów Aniołów i Dunikowskich. Co tam, owi nawet naszym do pięt
nie dorastają!
Sami geniusze. A ten największy, coś w
rodzaju skrzyżowania Leonardo da Vinci z
Rodinem, czyli sam wybitny architekt z Radomia orzekł, iż projekt owego pomnika jest
banalnym aktem twórczym kojarzącym się
mu ze szczudłami wbitymi w ziemię. Nie było
wiadomo, czy śmiać się z bezdennej głupoty,
czy ubolewać nad kiepskim stanem kondycji
psychicznej. Zabierał głos coś z siedem razy,
z rozpędu chciał nawet owe 70 tyś przenieść
do rezerwy budżetowej, chociaż już powinien
dawno wiedzieć, że jest to niemożliwe. Ale
samorządowa edukacja kiepsko mu idzie.
Poirytowany absurdalną polemiką prezydent
Ferenc obiecał oponentom, że opowie o tym
kibicom w czasie siatkarskiego meczu. Tego nie
zdzierżył marszałkowski kolejarz i zagrzmiał,
że to nielojalne. Nie wie widać biedaczysko, że
obrady radzieckie są całkowicie jawne i nie ma
tu żadnej tajemnicy. Architekt zagrał jednak va
banque i ogłosił, że osobiście gra w siatkówkę
i nawet wie, że najlepiej rozgrywają podwójną
krótką Zagumny i Możdżonek. Gdzie pan
pobierał siatkarskie nauki, panie radny? Chyba
u Kaśki zza rzeki. A w ubr. można było coś
liznąć z tej materii, bowiem w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa na temat systemu
gry podwójną krótką. Podwójnej krótkiej nie
rozgrywa się dwójkowo, a poza tym jeśli ktoś
doniesie o pana rewelacjach Gościniakowi albo
Brazylijczykom to czarno widzę.
Ale prezydent i tak obiecał wybitnemu
architektowi protekcję w przyjęciu go do Asseco Resovii, bowiem taki talent nie powinien
marnować się. I słusznie, przecież ktoś powinien podawać zawodnikom piłki i pucować
parkiet. Proponuję również rozpędzić kadrę
Instytutu Sztuki UR i Zespołu Sztuk Plastycznych, a powstałe wakaty obsadzić radnymi
miejskimi. Z drugiej strony jakoś nie widuję
ich na wernisażach. Ale to pewnie z twórczego
przepracowania.
Roman Małek

dobro pacjenta najważniejsze

Rozmowa z mgr. Januszem
Solarzem, dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
- Panie Dyrektorze, ostatnio
rozmawialiśmy w marcu 2005 r.
po wprowadzeniu 24-godzinnego
ostrego dyżuru kardiologicznego.
Zapowiadał Pan wtedy utworzenie
oddziału kardiochirurgicznego w
nowo wybudowanym skrzydle (koszt
ponad 40 mil. zł.). Szpital „Na górce” - jak określa się go popularnie
– wciąż rozrasta się. Dzisiaj jest największym kompleksem szpitalnym w
województwie podkarpackim. Czy
to potrzebne?
- W mojej o c en ie ba rd z o
potrzebne i dobrze, że udaje się
nam znaleźć na to środki inwestycyjne i mieć tak silne wsparcie
samorządu województwa podkarpackiego. Ostatecznie weryfikują to
sami pacjenci. Dzięki rozbudowie
i powstaniu nowych oddziałów
poszerzyliśmy zakres usług medycznych. Pacjenci z naszego miasta i
województwa nie muszą już szukać
pomocy w innych ośrodkach, daleko od swojego miejsca zamieszkania. Do naszego szpitala mają bliżej
i oferujemy im szerszą gamę usług
medycznych, także tych, których
tu nie było, i to na coraz lepszym
poziomie.
- Na przykład?
- Rozbudowaliśmy kardiologię
interwencyjną, poprawiliśmy jakość
leczenia. Odczuwalnie zmniejszyła

się śmiertelność na Podkarpaciu w
tej grupie pacjentów. Przyczyniły
się do tego również utworzenie i
rozbudowa hemodynamiki, pracowni medycyny nuklearnej, leczenia
w zakresie neurologii i neurochirurgii, chorób tarczycy. Zlikwidowaliśmy białą plamę, budując i
organizując ośrodek nowoczesnej
rehabilitacji dla dzieci i młodzieży.
Budowę obiektu zaczęła „Caritas”,
ale kontynuację i zakończenie oraz
prowadzenie przejął samorząd
podkarpacki (około 70 mln. zł)
poprzez nasz szpital. Przy okazji
utworzyliśmy ośrodek rehabilitacji
kardiologicznej, bardzo potrzebny
dla pacjentów po operacjach. Wybudowaliśmy odpowiedni łącznik,
ułatwiający komunikację z resztą
obiektów szpitalnych.
Zbudowaliśmy Szpitalny Oddział
Ratunkowy, duży, nowoczesny, niezbędny dziś przy tego rodzaju szpitalu jak nasz. Zapewnia on właściwe
przyjęcie i obsługę pacjentów w
systemie ratownictwa medycznego.
Zmodernizowany został też trakt
porodowy. Chcemy być konkurencyjni pod względem jakości usług
w tym zakresie, ale przede wszystkim chcemy zapewnić naszym
pacjentkom nowoczesne warunki
do rodzenia i dla noworodków.
- Miałem możliwość zapoznania
się i z ośrodkiem rehabilitacji i ze
szpitalnym oddziałem ratunkowym.
Jestem pod wrażeniem ich wielkości,
wyposażenia i organizacji pracy.

- Starczyło nam również środków na montaż instalacji solarnych, dzięki czemu obniżyliśmy
trochę koszty pozyskiwania ciepła,
a równocześnie działamy ekologicznie, zmniejszając zanieczyszczenie
powietrza.
- Czy to już koniec rozbudowy i
modernizacji?
- Nie. To nie koniec naszych
planów i zamierzeń. Ostatnim
wyzwaniem jest onkologia dziecięca. W 2015 r. oddamy do użytku
nowy oddział hematologii dziecięcej. Chcemy też utworzyć oddział
alergologii dla dzieci i dorosłych.
Mamy już dobre zaplecze pediatrii.
A problem zachorowań na alergie
wśród dzieci narasta. Wychodzimy
naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. Dodam, że od lat działa
w naszym kompleksie szkoła szpitalna, bardzo dobrze wpisująca się
w proces edukacji i leczenia dzieci.
- Podziwiam Pana i zespół ludzi
współdziałających.
- Bez wsparcia ze strony samorządu województwa podkarpackiego oraz dużych środków z funduszy
unijnych sami nie zrobilibyśmy
tego. Zarząd województwa opracowuje strategię rozwoju województwa oraz mapę potrzeb zdrowotnych regionu. Zakłada ona m.in.
dalszą modernizację także naszego
szpitala, w tym m.in. utworzenie oddziału intensywnej opieki
medycznej (OIOM) dla dzieci. Brakuje go dzisiaj.

- Przeczytałem, że obok budynków szpitalnych ma powstać zakład
nauki o człowieku.
- Tak. Wybuduje go Uniwersytet Rzeszowski. Jest niezbędny do
tego, by mógł powstać kierunek
na wydziale medycznym kształcący lekarzy. Szpitale, w tym nasz,
zapewniają kadrę i bazę na potrzeby
kształcenia lekarzy. Zakład stworzy
warunki do badań i innych niezbędnych celów naukowych.
- Wierzy Pan w powstanie uczelni
medycznej w Rzeszowie?
- Jestem z natury optymistą.
Kiedy organizowaliśmy kardiochirurgię, ostrzegano mnie, że to nie
uda się, że będzie to słaby punkt na
mapie medycznej w kraju. A jednak
udało się. Pomógł bardzo profesor
Stanisław Woś, konsultant krajowy,
ordynator kliniki kardiochirurgii w
Katowicach-Ochojcu, wywodzący
się z Podkarpacia. Nakłonił do
przyjścia do Rzeszowa grupę najlepszych swoich współpracowników,
na czele z obecnym ordynatorem dr.
Kazimierzem Widenką. Liczą się
dziś w kraju, szczególnie w zakresie
wykonywania zastawek serca.
- Przed laty były już próby
utworzenia w Rzeszowie akademii
medycznej. Prof. Lesław Grzegorczyk zdołał zgromadzić grupę
lekarzy z tytułami profesorskimi,
utworzył nawet instytut kliniki
medycznej, ale potem został on zlikwidowany.
- A szkoda. Dzisiaj byłoby lżej,

Janusz Solarz
gdyby instytut funkcjonował. Wierzę, że uda się doprowadzić do
zamierzonego celu i kierunek lekarski powstanie w strukturze Uniwersytetu Rzeszowskiego.
- Dziękuję za rozmowę. Ja też
jestem optymistą i zwolennikiem
takiej maksymy: „Piękno i sens ludzkiego życia polega na ciągłej pogoni
za marzeniami. Zrealizowanie jednego z nich rodzi następne, jeszcze
piękniejsze”.
Tego życzę Panu Dyrektorze i
wszystkim współdziałającym oraz
władzom samorządu województwa
podkarpackiego, a przede wszystkim
pacjentom, którzy będą korzystać z
usług szpitala. Jego rozwój to także
poważny wkład w rozwój Rzeszowa.
Józef Kanik
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Żyją wśród nas

marta dybka-tyczyńska

moim zdaniem

nauczycielka z pasją

Pedagog z zamiłowaMarta Dybka-Tyczyńska
nia. Skończyła germanistykę w Wyższej Szkole
Pedagogicznej. Obecnie
jest nauczycielką i wicedyrektorem w Zespole Szkół
Muzycznych nr 1 im.
Karola Szymanowskiego
w Rzeszowie. Społecznie
jest prezesem Fundacji
Szkolnictwa Muzycznego,
którą 22 lata temu założyła grupa nauczycieli i
grono fundatorów złożonych głównie z rodziców
uczniów szkoły muzycznej. Celem fundacji jest
popularyzacja muzyki i
wyjazdów zagranicznych. Nasza młodzież
wspieranie utalentowanej młodzieży. Fun- świetnie wygląda, jest utalentowana, ma
dacja wspólnie ze szkołą organizuje wiele doskonałe maniery, potrafi się świetnie
konkursów i imprez sprzyjających realizacji zachować, a to wszystko jest wizytówką
założonych celów. Młodzież koncertuje w naszego miasta i kraju”. Pani Marta, jako
kraju i za granicą. Z konkursów najbardziej inicjatorka i organizatorka wielu przedsięprestiżowymi są m. in. Konkurs Zespołów wzięć mających na celu promocję młodych
Kameralnych i Konkurs Wokalny im. artystów naszego regionu i edukację muBarbary Kostrzewskiej. Jednak dla społecz- zyczną, została w 2009 roku wyróżniona
ności rzeszowskiej najbardziej popularne nagrodą zarządu województwa podkarpacsą koncerty organizowane przeważnie w kiego w dziedzinie kultury.
filharmonii. Dedykowane są one najczęściej
Rzeszowska szkoła muzyczna, którą
wszystkim darczyńcom i sympatykom fun- współkieruje Marta Dybka-Tyczyńska
dacji. Marta Dybka-Tyczyńska jest spiritus oprócz osiągnięć artystycznych szczyci się
movens tych koncertów.
wysokimi wynikami w pionie przedmiotów
O młodzieży mówi w samych superlaty- ogólnokształcących. Od wielu lat zajmuje
wach. „Mamy cudowną młodzież. Wystar- czołowe miejsca w sprawdzianach i egzamiczy dać jej zajęcie, pokazać cel i pomóc go nach zewnętrznych organizowanych przez
realizować. Młodzież jest bardzo otwarta, okręgową komisję egzaminacyjną.
aktywna, pięknie promuje Polskę podczas
Stanisław Rusznica
,

W czasie spotkania Komisji do
Spraw Estetyki Miasta Rzeszowa zastępca prezydenta RomanHolzer w towazrystwie Urszuli
Kukulskiej, przewodniczącej tejże
komisji, wręczył dyplomy uznania
właścicielom i zarządcom budynków, które zostały odnowione,
zrewitalizowane lub wzniesione
w 2013 r.
Andrzej Stroński, miejski konserwator zabytków, przedstawił
krótki bilans efektów realizacji
programu poprawy estetyki miasta. W okresie ostatnich 10 lat
odnowiono elewacje na ponad
1000 obiektach, w tym na ponad
360 zabytkowych.
Za odnowienie elewacji zabytkowych budynków dyplomy otrzymali: Beata Płonka (ul. Chopina
38), Ewa Ciszkowicz, Anna Lulek-Gerlach, Andrzej S. Gerlach,
Teresa i Sławomir Łukasikowie,
Dorota Jopek-Olech i Bolesław
Olech oraz Józef Szop – współwłaściciele budynku przy ul. Dąbrowskiego 4, Kazimierz J. Ślączka,
Zdzisław A. Ślączka i Stanisław
Urbanik za budynek przy Gałę-

zbliżenia

Anna Pieczek
Wielu procesom, czy nawet
produktom, przypisuje się miano
wytworów kultury. Funkcjonują
one w danym obiegu i dzięki swojemu charakterowi można je wpisać
w dany krąg sztuki. Tak też dzieje

Stanisław Rusznica
Budżet obywatelski to bardzo dobra inicjatywa na realizację wielu zadań na terenie
miasta, chociaż władze miasta i radni są
zgodni, że budżet obywatelski to nie panaceum na wszystko, co dzieje się w Rzeszowie.
Zgodnie z ideą jego ustanowienia jest mię-

telskiego musi robić wrażenie. Świadczy to
o dużej mobilności osiedlowych społeczności
i o tym, czego najbardziej oczekują one od
miasta. Z drugiej strony na 10 wybranych
do realizacji projektów 9 dotyczyło rekreacji
i sportu. Nie było w tym ani jednego przedsięwzięcia ogólnomiejskiego. To pokazało też
społeczne preferencje i problemy, które są w
stanie zmobilizować mieszkańców. Zatem
wszelkie propozycje dzielenia pieniędzy na
zadania inwestycyjne o charakterze ogólnomiejskim, osiedlowym i społecznym mogą
być odczytywane jako sprzeniewierzenie się
pierwotnej idei swobodnego wyboru. Skoro
eksperyment powiódł się społecznie, to należy go jedynie spokojnie i sensownie wspierać,
bez narzucania czegokolwiek.
Moim zdaniem, ważne jest też myślenie
połączenia wydawania środków podatników
ze środkami unijnymi. Rzeszowski budżet

budżet obywatelski
rzeszowa
dzy innymi to, aby stanowił on dodatkowy
element partycypowania mieszkańców we
władzy. Ma on pomóc realizować pewne
ciekawe pomysły zaproponowane przez
mieszkańców miasta.
Zweryfikowanie tegorocznego regulaminu okazało się koniecznie. Najistotniejsze
w tym, to zwiększenie kwoty pieniężnej
oraz wprowadzenie zmian proceduralnych
w zgłaszaniu wniosków, jak i późniejsze
głosowania. Mamy wiele doświadczeń po
przebiegu pierwszej edycji. W jednym z
felietonów mój redakcyjny kolega zauważył
już, że udział 35 tysięcy mieszkańców w
pierwszej edycji realizacji budżetu obywa-

obywatelski nie może być zamknięty na te
środki. W nowej perspektywie unijnej na lata
2014-2020 przy odpowiednim dofinansowaniu zadań z 6,5 mln zł może być możliwe
zdobycie dodatkowych pieniędzy. Oczywiście, trzeba mieć świadomość, że realizacja
niektórych zadań może być wtedy rozciągnięta na dłuższy okres niż jeden rok. Takie
podejście do gospodarowania publicznymi
środkami pojawia się już od wielu miesięcy
na różnych spotkaniach osiedlowych. Trzeba
jednak pamiętać, że regulamin budżetu obywatelskiego musi być jak najprostszy i promować tych, którzy w takie przedsięwzięcie
najmocniej się zaangażują.

dyplomy za estetykę

zowskiego 1; Danuta E. Chrapkowska i Małgorzata Szpunar za
Kościuszki 6; Małgorzata B. Jedynak-Ratajska, Marta i Franciszek
Kasowscy oraz Agnieszka Kasowska-Nikipiło i Łukasz Nikipiło za
Kościuszki 11; Maria i Stanisław
Pawulowie za budynek przy placu
Wolności 13.
Z a moder n i z ac ję elewac ji
budynku II Oddziału BP PKO przy
ul. Grunwaldzkiej 17 jego dyrektor
Bogusława Czyż, za odnowienie
i rewitalizację kamienic 33 i 35
przy ul. Chopina Marek Łuczyk i
Stanisław Sasiela, współwłaściciele
spółki jawnej Fullfarb z siedzibą w
Raniżowie.
Dyplomy otrzymali również
zarządcy budynków odnowionych
i nowo zbudowanych, a to: Roman
Szczepanek, prezes MZBM, za
odnowienie 50 budynków mieszkalnych w tym 18 zabytkowych,
Jerzy Kordas, prezes zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec za nowy budynek
wielorodzinny przy Kwiatkowskiego, Zygmunt Haliniak, prezes
zarządu Rzeszowskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej za odnowienie
elewacji na 6 budynkach, Kazimierz Bajowski, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe
Miasto za now\ą elewację na 3.
budynkach, Adam Węgrzyn, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant za odnowienie
elewacji na 14 budynkach oraz
wzniesienie 11 nowych, Edward
Słupek, prezes Spółdzielni Zodiak
za odnowienie elewacji budynku
przy Siemiradzkiego 5.
W dyskusji prócz podziękowań za uznanie poruszono kilka
spraw. K. Bajowski przypomniał,
że pastelowe kolory na ich budynkach początkowo budziły mieszane
uczucia mieszkańców, dzisiaj są
akceptowane, bo dobrze wpisują się w kolorystykę miasta. R.
Szczepanek poinformował, że tylko
35 budynków administrowanych
przez MZBM czeka jeszcze na
nową elewację. Robią to łącznie
z wykonywaniem termomodernizacji oraz z doprowadzaniem
centralnej ciepłej wody użytkowej
przy równoczesnej likwidacji piecyków gazowych. Jest to droższe,

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 4. Fot. A. Baranowski.

ale przynosi spore oszczędności w
zużyciu energii cieplnej (około 33
%). S. Ruszała zrelacjonował krótko to, co robi się w RSM. W 2015
r. zakończą ocieplanie budynków.
Obecnie likwiduje się piecyki gazowe i wprowadza centralną ciepłą

wodę. Wszystkie te prace wykonuje
się za środki własne spółdzielców.
Pan Pawul prosil prezydenta o
pomoc w rozwiązaniu drogi komunikacyjnej na ich małym placu.
Józef Kanik

twoja współczesność

się ku naszemu zaskoczeniu, kiedy
najzwyczajniejsze rzeczy w opinii
znawcy stają się niezwykłe.
23 kwietnia br. studentki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w ramach tygodnia „Kultura i
Nauka Przodem” zorganizowały
pokaz mody. Pokazowi kreacji
zatytułowanemu „Geometria” projektu Barbary Olearki towarzyszyła wystawa „Family Art”. Była
ona prezentacją fotografii, grafiki,
malarstwa trzech rodzin, które
zajmują się pracą artystyczną w
Rzeszowie. Zestawienie różnych
dziedzin, przy okazji jednego eventu, zwraca uwagę na to, że rzecz
postrzegana przez nas jako banalna,
dzięki swojemu charakterowi może
być czymś, co zasłuży na miano
dzieła sztuki. Określenie zdaje się
być nadużyciem, jednak przyjmijmy, że nie dotyczy to zdania piękniejszej części publiki.
Obecnie oryginalny pokaz mody,

nie tylko dzięki towarzyszącym zjawiskom i nie tylko dzięki znanym,
światowym nazwiskom, staje się
wydarzeniem mocno związanym
z kulturą naszych czasów. Nie od
dzisiaj wiadomo, że sztuka, obok
tej ponadczasowej, niekiedy dostosowuje się do aktualnego odbiorcy,
dzięki czemu funkcjonuje w szerokim obiegu. Czy jednak współczesna moda, kojarząca się młodym
z lansem, a starszym z obciachem
i „sieciówką”, może mieć inny
wymiar? Jeśli będzie motywować
do samodzielnej, twórczej pracy,
nie zamknie się w schemacie, może
stać się czymś całkiem ciekawym,
co, oczywiście, czas zweryfikuje.
Ale czy może być nazwana dziełem
sztuki? To już sprawa dyskusyjna,
chociaż w oczach sympatyków bez
wątpienia ma charakter magiczny.
Niekiedy znamiona magiczności
nabierają rozmowy o przyszłości.
Otwarcie bram wielkiego świata

chcą wywalczyć dla młodych przedsiębiorców (i nie tylko) posłowie
jednej z niedawno utworzonych
partii. W skrócie, konserwatywno-liberalne wstawiennictwo chce walczyć o utworzenie nowych miejsc
pracy, czy większe dotacje unijne na
utworzenie nowych firm. W zamian
liczy na innowacyjność i ciekawe
pomysły, których wdrożenie miałoby urozmaicić funkcjonowanie
rynku. Jest to jednocześnie zachęta
dla młodych, aby nie ulegać emigracji, uwierzyć we własny potencjał i budować nową (oczywiście
możliwie najlepszą) jakość np. w
dziedzinie usług. W tym momencie
przyszłość zależeć będzie od tego,
jak ją sami ukształtujemy.
W podobnym toku myślenia
prezentuje swoje utwory Andrzej
Stasiuk, niedawny gość Uniwersytetu Rzeszowskiego (24.04.). Krytycznie nastawiony do współczesności
pisarz, nie odnajduje w niej stałego

miejsca, i mimo rozczarowania, ma
świadomość, że to, co nas otacza
wpływa na to, kim jesteśmy i w jaki
sposób będziemy siebie wyrażać.
W obojętny sposób odnosi się do
przeszłości, okresu PRL-u w Polsce.
Z kolei wolność stworzyła wiele
możliwości rozwoju. Otworzyła
między innymi sposobność podróży w rozmaite zakątki świata, co
stanowi jego niewyczerpane źródło
inspiracji dla pisarza. Obecnie nie
chwali autorów najnowszej literatury. Szanuje za to klasyków (Mickiewicz, Dostojewski), jako tych
autentycznych i wyrazistych. Siebie
natomiast nie klasyfikuje, tak samo
trudne w określeniu gatunków są
jego utwory...
Powyższe rozważania podświadomie złożyły się w pewien plan,
a także dwa odrębne poglądy na
współczesność. Każdy z nich jednak
utwierdza w przekonaniu, że najwięcej zależy od nas samych.
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o podkarpackiej bibliotece cyfrowej
raz jeszcze
W numerze 3 z 2014 r. „Echa Rzeszowa” ukazał się ciekawy artykuł
autorstwa Lesława Waisa, przedstawiający Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową
oraz kolekcje i zasoby elektroniczne
w niej prezentowane. W tekście tym
Podkarpacka Biblioteka Cy frowa
opisana została z pozycji jej użytkownika, korzystającego z różnych
dokumentów zamieszczonych w PBC.
Zamierzeniem niniejszego tekstu jest
przedstawienie największej na Podkarpaciu biblioteki cyfrowej z pozycji
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie – głównego
twórcy tego projektu.
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
[www.pbc.rzeszow.pl] rejestruje różnorodne materiały cyfrowe w postaci
zeskanowanych i odpowiednio opracowanych książek, czasopism, map, rękopisów, starodruków, grafiki, dokumentów życia społecznego, mikrofilmów,
które w formie oryginalnej przechowywane są w bibliotekach, muzeach i
innych instytucjach na Podkarpaciu.
Według stanu na 22 kwietnia 2014
r. baza PBC rejestruje ponad 10 300
cyfrowych dokumentów, z których
ponad połowa to zbiory zeskanowane
i przygotowane przez WiMBP w Rzeszowie. Dynamiczny rozwój biblioteki
cyfrowej jest również w dużej mierze
jej zasługą. W latach 2010-2014 przygotowała ona dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych, w znaczącym zakresie dotyczące digitalizacji i
udostępniania w Internecie zasobów
cyfrowych. Projekty pozwoliły między
innymi wyposażyć Pracownię Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie
w specjalistyczne skanery dziełowe do
digitalizacji dokumentów o różnych
formatach i objętości. Są to skanery
A2, A1 i A0 oraz skaner mikrofilmów.
Urządzenia te są wykorzystywane
do skanowania cennych i ciekawych
zbiorów piśmienniczych WiMBP w
Rzeszowie, ale także innych placówek
kultury i edukacji w województwie
podkarpackim. WiMBP w Rzeszowie
przeprowadziła też inwestycje związane z budową łączy światłowodowych
oraz instalacją serwerów i oprogramowania do utrzymania rozbudowujących się zasobów cyfrowych PBC.
Na etapie prac przygotowawczych związanych z aplikowaniem o
środki unijne na realizację projektu

pod nazwą „Podkarpacka Biblioteka
Cyfrowa”, WiMBP w Rzeszowie udało
się zainteresować tym przedsięwzięciem wiele dużych instytucji kultury
i edukacji województwa podkarpackiego. Kilkanaście muzeów i bibliotek
pedagogicznych regionu wyraziło chęć
udziału w projekcie i udostępnienia
zbiorów piśmienniczych do digitalizacji oraz ich prezentacji w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej. Instytucje
te nie posiadają jednak możliwości
samodzielnej cyfryzacji własnych
zbiorów, dlatego zakupione w ramach
projektu skanery są traktowane jako
urządzenia mobilne, które przewożone
są do instytucji w regionie posiadających materiały do digitalizacji i tam
na miejscu skanowane przez pracowników WiMBP w Rzeszowie. Skanery
są urządzeniami w pełni bezpiecznymi
dla skanowanych obiektów, charakteryzującymi się możliwością uzyskania
znakomitej jakości skanów. Powstające podczas skanowania dokumenty
cyfrowe poddawane są obróbce graficznej i przetworzeniu przez redaktorów i administratorów PBC. Wszystkie
dokumenty są także opracowywane
bibliograficznie z wykorzystaniem
standardu DublinCore stosowanego w
bibliotekach cyfrowych i wprowadzane
do zasobu PBC.
Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i szeroko zakrojonym działaniom
związanym z digitalizacją, użytkownicy Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej
mają łatwy dostęp online do wielu
wydawnictw i rękopisów, które w
postaci oryginalnej przechowywane
są w instytucjach na Podkarpaciu oraz
w Lwowskiej Bibliotece Naukowej im.
W. Stefanyka. Cyfrowa prezentacja,
w dużej części cennych i unikatowych dokumentów [w zasobach PBC
znajdują się dzieła publikowane od
XVI w. oraz rękopisy], służy również
ochronie oryginalnych egzemplarzy,
gdyż elektroniczne udostępnianie
dokumentów zastępuje w wielu przypadkach tradycyjne udostępnianie
oryginalnych dzieł.
Czytelnicy Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej znajdą w niej, m.in. ponad
70 tytułów czasopism z XIX i XX w.,
wydawnictwa naukowe uczelni wyższych, publikacje regionalne, książki
dotyczące kultury i historii Galicji,
dawne mapy, pocztówki przedstawia-

jące miasta i miasteczka podkarpackie,
cyfrowe reprodukcje dzieł Jana Matejki, Juliusza Kossaka, Artura Grottgera.
Szczególną uwagę należy zwrócić
na kolekcję „Dziedzictwo kulturowe” i
zamieszczone w niej, m.in. kopie pism
z podpisami i pieczęciami królewskimi
Jana Kazimierza, Augusta III, Michała
Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III
Sobieskiego; listy pisarzy takich jak:
Władysław S. Reymont, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz, Bolesław
Prus, Tadeusz Żeleński. W kolekcji
znajduje się także wiele zabytkowych
egzemplarzy starodruków tłoczonych
w drukarniach europejskich od XVI
do końca XVIII w. Są to, m.in. dzieła
Mikołaja Reja, Erazma z Rotterdamu,
Piotra Skargi, Plutarcha, Jana Długosza, Macieja Miechowity. Niektóre
z egzemplarzy posiadają oryginalne
opraw y, tłoczenia złotem, bogate
zdobienia – są wyjątkowymi dziełami
sztuki drukarskiej i zdobniczej.
Zasoby Podkarpackiej Biblioteki
Cyfrowej wzbogacają także dokumenty należące do instytucji współpracujących w ramach konsorcjum PBC. Do
cennych obiektów należy, m.in.: kolekcja z biblioteki Muzeum-Zamku w
Łańcucie: Statut Ordynacji Łańcuckiej
sporządzony w 1830 r. przez Alfreda I
Potockiego, rękopisy muzyczne autorstwa kapelmistrza na dworze księżnej
Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej
– Marcello di Capua, czy niezwykle
interesujące książki traktujące o
utrzymaniu ogrodów i gospodarstwa
zgromadzone w łańcuckiej bibliotece
zamkowej.
Bogaty zasób w Podkarpackiej
Bibliotece Cyfrowej stanowią materiały z kolekcji Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Ta ważna na
Podkarpaciu instytucja kultury posiada różnorodne zbiory książkowe i
rękopiśmienne oraz pamiątki związane z życiem i twórczością Marii
Konopnickiej – znanej polskiej poetki,
publicystki oraz nowelistki. Wybrane
z nich zostały zdigitalizowane przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Rzeszowie i zaprezentowane w Podkarpackiej Bibliotece
Cyfrowej. Jest to zbiór liczący 133
dokumenty, wśród których wyróżnić
można: polskie i obcojęzyczne wydania utworów poetki, w tym wiele

pierwodruków, listy, telegramy i karty
korespondencyjne, dyplomy, szkice
literackie i utwory publicystyczne
oraz materiały i opracowania innych
autorów poświęcone M. Konopnickiej.
Z kolei z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie pochodzą dokumenty
przedstawiające rozwój przemysłu
naftowego oraz technikę wydobycia
ropy naftowej na Podkarpaciu.
Wśród nowszych obiektów wprowadzonych do Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej na uwagę zasługują
prace Jerzego Wygody, współczesnego
artysty i fotografika z Rzeszowa.
Ponad 650 fotografii, podzielonych
tematycznie na kilka kolekcji, zostało
zaprezentowanych w PBC, a także na
specjalnie utworzonej stronie internetowej: Jerzy Wygoda – Fotogaleria.
Przedstawione kolekcje to tylko
niewielki wycinek bogatego repozytorium dokumentów cyfrowych jakim
jest Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa.
Obecnie Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
wdraża projekt pod nazwą „E-usługi
w nowoczesnej bibliotece”, a efektem
jego realizacji będą kolejne zbiory
cyfrowe udostępnione online. W
ramach działań projektowych zakupiony został skaner wielkoformatowy
oraz skaner mikrofilmów. Dzięki tym
urządzeniom możliwa będzie digitalizacja dokumentów takich, jak: plakaty,
druki okolicznościowe i mapy oraz
cyfryzacja przedwojennych czasopism
rzeszowskich przechowywanych na
mikrofilmach.
Dużym, już zakończonym, przedsięwzięciem w ramach niniejszego
projektu jest wyposażenie pracowni
digitalizacji w urządzenia i oprogramowanie służące cyfryzacji materiałów dźwiękowych przechowywanych
w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP
w Rzeszowie w postaci płyt winylow ych, kaset szpulow ych i taśm
magnetofonowych. Zdigitalizowane
utwory, należące do różnych gatunków muzycznych, możliwe będą
do odsłuchania na terminalach w
Wypożyczalni Muzycznej przy ul.
Żeromskiego 2 w Rzeszowie oraz w
Internecie po zalogowaniu. Nową
usługą świadczoną przez WiMBP w
Rzeszowie dla użytkowników będzie
wydawanie i udostępnianie audiobo-

ważne spotkanie

Od lewej: gen. dyw. Fryderyk Czekaj, prezydent Tadeusz Ferenc, gen. Zdzisław Stopczyk, Zkomendant Wiktor Szczekala.
Fot. J. Zaforemski.
Prezydent miasta, Tadeusz Ferenc, tradycyjnie już zaprosił do ratusza zasłużonych dla Rzeszowa emerytów i rencistów
wojska i policji na spotkanie, które zawsze
w zamyśle miało i ma podtrzymywanie
wzajemnych więzi władz miasta z mundurowymi służbami w stanie spoczynku.
Wszyscy zaproszeni przez prezydenta
uczestnicy spotkania przybyli w odświętnym nastroju, stroju i anturażu, z wyjątkiem generała Tomasza Bąka, któremu
pomyliła się wycieczka na grzyby z oficjalnym, publicznym spotkaniem, co jest
zjawiskiem bez precedensu w wojskowej
tradycji oficerskiej. Boleję nad tym szczególnie, nie tylko jako oficer rezerwy, ale i
ktoś zafascynowany historią wojskowości.
Poza licznymi, kąśliwymi komentarzami
zakulisowymi nie wpłynęło to w żaden
sposób na przebieg i atmosferę spotkania.
Wpierw w skondensowanej, audiowizualno-słownej prezentacji zastępca prezydenta, Stanisław Sienko, zaprezentował
inwestycyjne, edukacyjne, cywilizacyjne,
rozwojowe i demograficzne osiagnięcia

miasta na tle kraju. Ukazał, w jak wszechstronny sposób zostało to docenione
w kraju i poza jego granicami. Później
ciekawie i sympatycznie wypowiadali się:
prof. dr hab. płk Stanisław Pieprzny, były
komendant wojewódzki policji, aktualnie
profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego,
gen. bryg. Józef Jedynak, też były komendant wojewódzki, gen. bryg. Zdzisław
Stopczyk, aktualny komendant podkarpackiej policji, płk Wiktor Kowal, prezes
zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policji. Później
zabrał głos gen. dyw. Fryderyk Czekaj,
rzeczywisty twórca 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich i obecny prezes Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków.
Wszystkie te wypowiedzi koncentrowały
się twórczo na problematyce rozwoju
Rzeszowa, dynamice zachodzących w nim
przemian i swoistej dumy z wizerunku
miasta, jaki został stworzony staraniem
prezydenta Tadeusza Ferenca. Sporo było
także deklaracji wsparcia dla jego obecnych zabiegów o dalszą pomyślność.

W ożywionej dyskusji inni uczestnicy
pytali, trochę żalili się na drobne niedogodności, niektórzy proponowali racjonalniejsze rozwiązania, a panie Rudnicka
i Jadzia Kupiszewska nawet okolicznościowo popisały się mową wiązaną. Jedna z
seniorek nie była w stanie pojąć, dlaczego kilku niedouczonych pisowców chce
zniszczyć pomnik Walk Rewolucyjnych?
Przecież ponoć są prorodzinni. Nazywają
monument c... Zatem jak mogą dążyć
do zburzenia żeńskiego organu rodnego,
bez którego nie ma rodziny? Powinni
ten pomnik hołubić, jak żaden inny! Tak
im dopomóż Bóg! No, chyba że zostali
poczęci w probówce.
Żadna sprawa pojawiająca się w dyskusji nie pozozstała bez odpowiedzi. Prezydent wyjaśniał, przyjmował do realizacji,
prosił o roboczy kontakt, bądź apelował o
czasową wyrozumiałość, bowiem sprawy
inwestycyjne są akurat w trakcie realizacji
i planowania. Było to z pewnością nietuzinkowe spotkanie dla obu stron.
Roman Małek

oków. W ramach projektu tworzone
są audiobooki na podstawie tekstów
literackich i popularnonaukowych
autorów regionalnych. W niedługim
czasie zaprojektowany zostanie także
portal Podkarpacka Witryna Czasopism, który będzie miejscem udostępniania online ponad 50 tytułów
czasopism wydawanych przez stowarzyszenia i instytucje samorządowe
na Podkarpaciu.
Dzięki projektom „Podkarpacka
Biblioteka Cyfrowa” oraz realizowanemu obecnie „E-usługi w nowoczesnej
bibliotece” Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie chce
promować i upowszechniać piśmiennictwo dotyczące regionu, dorobek
naukowy Podkarpacia, a także szerzej udostępnić najcenniejsze zbiory
przechowywane w wielu bibliotekach
i instytucjach w województwie podkarpackim. Mamy nadzieję, że zasoby
PBC będą służyć wielu osobom do
prowadzenia prac naukowych, zgłębiania historii regionu, poznawania
kultury i literatury.
Planowanym w najbliższym czasie
kolejnym, nowym przedsięwzięciem
WiMBP w Rzeszowie w zakresie
cyfryzacji jest utworzenie specjalnej
strony internetowej z prezentacją
pamiątek przechowywanych w archiwach rodzinnych mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego.
Zamierzeniem projektu pod nazwą
„Przeszłość w pamiątkach ukryta
– cyfrowa prezentacja dziedzictwa
kulturowego regionu z archiwów
prywatnych” jest ocalenie przed zapomnieniem i utrwalenie cyfrowo cennych dokumentów (m.in.: fotografii,
pocztówek, archiwaliów, wspomnień,
świadectw, medali) stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu, będących
własnością jego mieszkańców.
Realizowane projekty i inicjatywy stawiają Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie
w czołówce bibliotek w Polsce pod
względem wielokierunkowych działań
podejmowanych w zakresie cyfryzacji
i udostępniania usług online, a Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową jako
jedną z najbardziej różnorodnych pod
względem zbiorów i uczestniczących w
niej instytucji.
Bożena Janda

epitafium
dla artura

W ponure i dżdżyste
popołudnie, 7 marca
2014 r. pożegnaliśmy
płk. mgr. inż. Artura
Kochanka. Urodził się
w Jaroslawiu w 1932 r.
Tam spędził dzieciństwo i młodość, ukończył szkołę budowlaną,
tańczyl w zespole Lidii
Nartowskiej.
W 1951 r. z nakazem
pracy trafił do Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w
Rzeszowie, skąd przeszedł do resortu sprawiedliwości, do więziennictwa. Zaczynał w areszcie śledczym
od referenta do spraw remontów, a kończył w Okręgowym Zarządzie Zakładów Karnych na stanowisku
zastępcy dyrektora. Zaocznie ukończył wydział
budownictwa lądowego w Politechnice Krakowskiej.
Wśród jego dokonań warto przypomnieć m.in.
budowę siedziby okręgu w Załężu-Rzeszowie, rozbudowę zespołu pałacowego i uratowanie zabytkowego
parku w Olszanicy, dokończenie budowy zespołu
wypoczynkowego „Bartkowa” nad zalewem Rożnowskim, prowadzenie budowy szeregu gospodarstw
rolnych i ośrodków pracy więźniów w Bieszczadach
(Lutowiska, Średnia Wieś), zmodernizowanie i
poprawienie warunków bytowania, w tym sanitarno-socjalnych, w szeregu ośrodkach zakwaterowania
zatrzymanych i skazanych.
Miał wiele pasji, m.in. jazdę na nartach i pieszą
turystykę. Starał się nimi zarazić pracowników służby więziennej. Był bezpartyjnym fachowcem, bardzo
cenionym. Po przejściu na emeryturę pracował w
spółce szwedzko-polskiej, a potem jako prezes UNI-RES Rzeszów. Dalej uprawiał turystykę, zaliczył
nawet Kilimandżaro i Elbrus.
Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym
Rzeszów-Wilkowyja.
W imieniu grona przyjaciół
Wacław Schwarz
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Z mojej loży

Spotkałem ostatnio
młodego,
modnie przystrzyżonego
m ie sz k a ńc a
podrzeszowskiej miejscowości Dąbrowa. W trakcie rozmowy
zapytałem
go, co mówi
mu nazwisko
Jerzy Dynia
W ł a d y s ł aw
Łoboda? Spojrzał na mnie i po chwili namysłu odpowiedział „nie znam takiego gościa”.
To dało mi nie po raz pierwszy powód do
pomyślenia nad naszą przeszłością, powrotu
myślami do ludzi, którzy kiedyś żyli, tworzyli często wspaniałe dzieła. Pamięć ludzka
jest zawodna. Czy wobec naciskających nas
zewsząd milionów informacji będziemy interesować się tylko teraźniejszością? Czy wiedzę o
latach minionych będziemy czerpać wyłącznie
z Internetu?

ocalić
od
zapomnienia

Władysław Łoboda ostatnie lata swojego
życia spędził właśnie w rodzinnej wiosce
mojego młodego rozmówcy. Był wiejskim
skrzypkiem, ale nieprzeciętnym. Miał własną
ludową kapelę, kapelę Władysława Łobody ze
wsi Dąbrowa. Życie miał bogate w wydarzenia.
Przed II wojną kilka lat pracował zarobkowo
we Francji. Nie miał najlepszego zdrowia.
Kiedy go poznałem był po ciężkiej operacji.
9 lutego 1962 roku ówczesna spikerka rzeszowskiej rozgłośni, Irena Zawałkiewicz,
wygłosiła na antenie taką zapowiedź: ”Gra
kapela ludowa Rozgłośni Polskiego Radia w
Rzeszowie – taką mniej więcej zapowiedzią
rozpoczynać będziemy w każdy piątek o godzinie 16.05 audycję, na którą złożą się sztajerki,
polki, oberki, jednym słowem takie melodie,
o których w swych listach do naszej redakcji
proszą słuchacze wiejscy.”
Właśnie w tym dniu nastąpił antenowy
debiut tej kapeli. W ciągu kilku lat Redakcja
Muzyczna Radia Rzeszów nagrała (aż) 99
dwudziesto-minutowych audycji z udziałem
tejże kapeli, w sumie 2 903 minuty melodii
i przyśpiewek. W kapeli, w jej pierwszym
składzie grali, oprócz prymisty Władysława
Łobody: Roman Twardowski, Walenty Nyzio,
Stanisław Łoboda, Władysław Stokłosa, a
śpiewała Wanda Fitoł.
W tamtych latach rozgłośnia rzeszowska
nadawała na wspólnej częstotliwości z rozgłośnią krakowską. Stąd melodie Łobody i jego
kapeli docierały również na teren Małopolski.
Anegdotycznie brzmi fama, że kiedy zbliżała
się godzina rozpoczęcia kolejnej piątkowej
audycji kapeli, to bez względu na to czy plonom
w polu groził deszcz czy jakiś kataklizm, chłop
batem przejechał po koniu i galopem wracał do
domu, żeby słuchać ulubionej muzyki. Sława
kapeli rosła z miesiąca na miesiąc. Była również zapraszana na co bogatsze wiejskie wesela
w południowej Polsce. Opowiadał mi kiedyś
W. Łoboda, że ich późniejsza solistka Janina
Dziedzic, Jańcia - jak ją nazywano - z takich
imprez przywoziła do domu kosze czekolad,
jako dowody uwielbienia.
Kiedy w kwietniu 1974 roku odwiedziłem
z reporterskim magnetofonem m-ki UHER
dom p. Władysława, pierwszą rzeczą, jaka
zwróciła moją uwagę, były leżące na stole
etiudy na skrzypce R. Kreutzera, które służyły
do doskonalenia gry na tym instrumencie.
Miało to również złe strony, bo doskonalenie
brzmienia i techniki gry na tym instrumencie
przez p. Władysława sprawiało, że kapela nie
znajdowała uznania u jurorów na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą, jako zbyt wygładzona. Efektem naszego wówczas spotkania
była prawie półgodzinna audycja radiowa „Z
mikrofonem przez rzeszowską wieś”.
Gdy latem owego roku wróciłem z urlopowego wypoczynku, dowiedziałem się, że Władysław Łoboda nie żyje. Pozostawił po sobie
piękny dorobek w postaci prawie setki audycji
radiowych, scenariusz wiejskiego wesela, uroczystości dożynkowych, no i popularność tej
rodzimej, tradycyjnej muzyki w społeczeństwie.
Przykłady takich osobowości, z różnych
zresztą dziedzin naszego życia, można mnożyć w nieskończoność. I chyba warte są one
zapamiętania, bo przecież na swój sposób
kształtowały nasz świat.
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OGRÓD MŁODEJ POLSKI

Ferdynand Ruszczyc „Dwór w Bohdanowie” (1901)

podróż techniczna przez niuanse samochodowej techniki. Ostatnia
ma dotyczyć Polski i Boba Dylana.

BY POZNAĆ SIEBIE
Od 1200 lat pielgrzymi z różnych stron Europy wyruszają w
drogę do hiszpańskiego Santiago de Compostela. W szlakach
wiodących do Santiago tkwi magia, która sprawia, że co roku
setki tysięcy ludzi rusza, by odbyć trudny marsz do tego miejsca.
W kwietniu 2013 roku Łukasz Supergan rozpoczął najdłuższą
drogę swojego życia. Na podobieństwo średniowiecznych pątników, wyruszył do Hiszpanii pieszo, wprost spod drzwi swojego
domu, z Warszawy. Wędrując przez 5 krajów Europy, po 111
dniach dotarł do Santiago, przechodząc o własnych siłach około
4000 kilometrów.
Po co? Przecież jest niewierzący – jak mówi sam o sobie
podróżnik. Bo szukał sensu w życiu. Odnalazł siebie. I bliźnich,
którzy czynią dobro, bez jakichkolwiek oczekiwań na zapłatę, a
nawet wdzięczność.

KRZYSZTOF KARASEK W TEATRZE

Ogród symbolizuje kosmos, świat idealnej harmonii, uosabia
piękno, a także stanowi tło dla ludzkich namiętności. Począwszy
od czasów romantyzmu ogród stawał się również zagadką, tajemnicą życia i śmierci, szczęścia i cierpienia a także miejscem nostalgii.
Na wystawie „Pejzaż znaczeń. Ogród w malarstwie Młodej Polski” zaprezentowano działa mistrzów malarstwa polskiego, m. in.:
Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa, Józefa Mehhofera, Stanisława Kamockiego, Jana Stanisławskiego, Ferdynanda Ruszczyca
i wielu innych. Eksponaty pochodzą z następujących muzeów:
Muzeum Narodowego w Krakowie i Kielcach, Muzeum Śląskiego
w Katowicach, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum im. J.
Malczewskiego w Radomiu, Muzeum im. S. Fischera w Bochni,
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Wystawie towarzyszy program edukacyjny realizowany we
współpracy z Wydziałem Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Wystawa czynna do 06 lipca 2014 w Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie.

Festiwal Poezji Krzysztofa Karaska odbył się w Teatrze im.
W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Wiersze wybitnego poety Nowej
Fali czytał aktor Józef Hamkało, a potem sam autor. Można było
posłuchać wierszy starszych, takich jak kultowy już utwór pt.:
„Rewolucjonista przy kiosku z piwem”, a także te najnowsze, z
ostatniego tomiku „Słoneczna balia dzieciństwa”.
Wprowadzający dwugłos krytyczno-literacki przedstawili Grzegorz Kobiuba oraz dr Stanisław Dłuski. Mateusz Nocek zaśpiewał
kilka wierszy z akompaniamentem gitary. Zaprezentował on m.in.
„Historię wariata”, którą porwał publiczność i samego Krzysztofa
Karaska, oraz „Modlitwę za córkę”, która miała być niespodzianką
dla poety.

II O!PLA

ANDRZEJ STASIUK I STUDENCI
Spotkanie autorskie oraz sympozjum „Miejsca, ludzie, opowieści: twórczość Andrzeja Stasiuka” z udziałem pisarza zostało
zorganizowane przez Sekcję Literaturoznawców Uniwersytetu
Rzeszowskiego, oraz redakcję kwartalnika literacko-artystycznego
„Fraza”. Poprowadzili je studenci Matylda Zatorska i Damian
Niezgoda oraz dr Jan Wolski i prof. Magdalena Rabizo-Birek.
W programie odbyła się sesja naukowa z udziałem pracowników, doktorantów i studentów polonistyki, w której wygłosił
zajmujący referat m.in. dr hab. prof. UR Marek Nalepa, „Trzeba
wciąż gdzieś jechać, wyruszać, przemierzać...” Andrzej Stasiuk i
jego niekończąca się opowieść oraz Justyna Kwolek, wygłaszająca
referat pt. Wieś w życiu i twórczości Andrzeja Stasiuka. Odpowiednio dobranymi cytatami rozbawiła publiczność.
Studenci i pracownicy naukowi oraz inni licznie zebrani
słuchacze zasypali pisarza gradem pytań. Zdradził swoje plany
na książki. Pierwsza będzie od Warszawy, Podlasia po Chiny i
Mongolię. Roboczy tytuł to „Wschód”. Druga książka opowiadać
ma o samochodzie terenowym, który wyremontuje, by podróżować przez stepy i pustynie, po Tadżykistanie, ale także ma być to

„Przebudzenie” Maciej Żuk
Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych rozpoczął się w
Łodzi 21 marca, ale dopiero 26 kwietnia wystartował z projekcją
filmów biorących udział w konkursie. Jako pierwszy blok tematyczny zostały zaprezentowane krótkometrażówki studenckie w
Kategorii Szkolnej 91,. Muzeum Dobranocek w Rzeszowie jest
jednym z partnerów przeglądu filmów i dlatego za darmo można w
siedzibie głównej muzeum oglądać projekcje. O!PLA przygotował
także filmy dla najmłodszych. Terminy projekcji festiwalowych:
10 maja, sobota, godz. 16.00 // Kategoria Szkolna II 90’; 17 maja,
sobota, godz. 16.00 // Kategoria Animowany Wideoklip 76’; 24
maja, sobota, godz. 16.00 // Kategoria Studyjna 89’; 31 maja, sobota,
godz. 16.00 // Kategoria Off + Workshop + Animowane fraszki 93’.
Sabina Lewicka

konkurs wiedzy o rzeszowie
Laureaci konkursu z organizatorami, sponsorami i przedstawicielami władz. Fot. A. Baranowski.

Finał II edycji konkursu wiedzy o Rzeszowie pod nazwą
„Rzeszów - to moje miasto, miasto w którym mieszkam, uczę się
i wypoczywam” odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r. w głównej
auli Uniwersytetu Rzeszowskiego pod honorowym patronatem
JM rektora uniwersytetu rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra
Bobki, prezydenta miasta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca i księcia
Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. W konkursie brali udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta.
W teście finałowym wzięło udział 110 uczniów, którzy mieli
odpowiedzieć na 60 pytań z historii miasta, rzeszowskiego sportu
i wydarzeń bieżących Rzeszowa. Poziom wiedzy bardzo wyrównany, niezbędna była dogrywka, gdyż kilkoro z uczestników
plasujących się w pierwszej dziesiątce otrzymało taką samą liczbę
punktów. Po dogrywce wyłoniono finałową dziesiątkę. Byli to:
Sylwia Fuglewicz, IV LO - 48 pkt, Marek Opioła, Zespół Szkół
Samochodowych - 47 pkt, Beata Homa, III LO - 45 pkt, Weronika Tomaka, II LO - 45 pkt, Kamil Wyrzykowski, III LO - 44
pkt, Bartosz Korczyński, Zespół Szkół Samochodowych - 43 pkt,

Paweł Ustrzycki, Zespół Szkół Samochodowych - 43 pkt, Urszula
Rumak, I LO - 42 pkt, Wioletta Trzyna, II LO - 41 pkt, Katarzyna
Bieda, Zespół Szkół Mechanicznych - 40 pkt.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w rzeszowskim ratuszu.
Wręczali je m. in. książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, JM rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko,
zastępca prezydenta Stanisław Sienko, Karolina Bortkowska-Mazur, dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział
w Rzeszowie, Marek Ciszkiewicz, współwłaściciel Centrum Usług
Turystycznych.
Na trzydniową wycieczkę do Bratysławy i Wiednia wraz z opiekunem pojedzie Sylwia Fuglewicz z VI LO im. A. Towarnickiego
w Rzeszowie. Voucher na zakupy za 750 zł ufundował dr Henryk
Pietrzak - prezes Polskiego Radia Rzeszów, redaktor naczelny
„Nowin”, Stanisław Sowa wręczył laureatce pamiątkowe pióro.
Całą dziesiątkę nagrodzono upominkami.
Ryszard Lechforowicz
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śpiewająco na festiwalach
od jurora z Rumunii (nominacja do finału Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki, który odbędzie się już w maju w Rumunii) oraz nagrodę specjalną od jurora reprezentującego Turcję
(nominacja do finału Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
we wrześniu w Istambule).
Takie wyjazdy na zagraniczne festiwale są cenne dla młodych wykonawców. Poznają dzięki nim kulturę innych krajów i
zdobywają doświadczenia. Przed nimi kolejne wyzwania, m.in.
na początku czerwca finał 35. Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki i Tańca w Koninie, gdzie rzeszowskie CSW będzie
reprezentować sześcioletnia Anastazja Stanio.

gwiazd. Wystąpi Natalia Szroeder&Liber, zagra 3nity Brothers
z Francji, zwycięzca Carpathii z 2010 roku, a także zespół
Varius Manx z Moniką Kuszyńską, która też zdobyła niegdyś
w Rzeszowie pierwsze miejsce oraz nagrodę za najlepszą
kompozycję. – Takim laureatem był także zespół Pectus –
przypomina Anna Czenczek. Śpiewały tu wokalistki zespołów
Varius Manx oraz Łzy.

Wystąpią w czerwcu w Rzeszowie

Che Donne z Rzeszowa
Dobrze się spisały wokalistki z Centrum Sztuki Wokalnej
Rzeszowie w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Maleńkie gwiazdeczki” w Sankt Petersburgu. Laureatki
pracują pod kierunkiem Anny Czenczek. – Te nagrody to dla
nas wielkie osiągnięcie, bo w finale festiwalu w Rosji znalazły
się najlepiej śpiewające dzieci z 14 krajów świata. My reprezentowaliśmy Polskę i Rzeszów – mówi Anna Czenczek, dyrektor
CSW. – Repertuar był bardzo zróżnicowany. Uczestnicy śpiewali folk, muzykę jazzową, hity międzynarodowe i z danego
kraju. Bardzo się cieszymy, że podczas koncertu galowego
wychodziłyśmy na scenę aż sześć razy po nagrody.
II miejsce zdobyła Alicja Rega i otrzymała też nagrodę
dziecięcego jury. Wyśpiewała również nominację do finału
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Estonii, gdzie w
sierpniu będzie reprezentować Polskę i Rzeszów. Wyróżniona
została również Klaudia Zarzycka, która swoim śpiewem urzekła międzynarodowe jury i otrzymała dwie nagrody specjalne:

Jury w składzie: Dorota Szpetkowska, Zygmunt Kukla,
Roman Owsiak, Andrzej Paśkiewicz ustaliło listę wykonawców zakwalifikowanych do jubileuszowego 10. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Rzeszów Carpathia Festival
2014. Będą oni w czerwcu rywalizować na estradzie w Rynku
o statuetkę festiwalu oraz nagrodę w kwocie 30 tys. złotych.
Dyrektorem festiwalu jest Anna Czenczek.
Zakwalifikowano zespoły: z Polski Adam Krylik, Che Donne, Iwona Kmiecik, Foul Friends, z Norwegii Atone, ze Słowacji
B-Joey i Sima Martausova oraz z Węgier Jennifer Szirota. Zaś
wokaliści z zespołem festiwalowym to: Artem Amaro z Rosji,
Federica Marinari z Włoch, Kasia Popowska i Marlena Maciewicz z Polski, Morta Rodaleviciute z Litwy, Nadia Hasiuk z
Ukrainy, Safi Rakover z Francji i Szandra z Węgier.
Z naszego regionu jest rzeszowski zespół Che Donne z
piosenką pt. 7.02 specjalnie napisaną dla nich przez Marka
Kościkiewicza oraz Marlena Maciewicz z Przemyśla.
Na pewno atrakcją muzyczną festiwalu będą koncerty

Alicja Rega, Anna Czenczek i Klaudia Zarzycka
W tym roku na otwarciu festiwalu usłyszymy koncert zespołu Call Me Steve, ubiegłorocznego laureata, ze światowymi
przebojami w orkiestrowym wystąpi Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli, a zakończy ten inauguracyjny maraton
artystyczny spektakl wokalno-taneczny Siebie dam po ślubie
w wykonaniu solistów i grupy artystycznej Centrum Sztuki
Wokalnej, którym będzie towarzyszył zespół festiwalowy
Andrzeja Paśkiewicza.
Ryszard Zatorski

wierni rzeszowowi
45 lat festiwali polinijnych

Dzięki wyobraźni inicjatorów oraz
mądrej decyzji władz przed 45 laty,
Rzeszów ma dziś najstarszą w tym
mieście, cieszącą się wielką renomą
na świecie, imprezę międzynarodową.
Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, bo o nim mowa, jest
największą, znaną, tego typu imprezą,
wyróżniającą się wśród innych nie
tylko liczbą uczestników, ale także
formułą artystyczną, pozwalającą im
wszystkim, wspólnie, prezentować
się publiczności na estradzie. Formuła ta, wypracowana przez lata,
integruje uczestników, stwarza okazję
do lepszego, wzajemnego poznania
się, powoduje, że zespoły polonijne
ciągle chcą do Rzeszowa przyjeżdżać.
Polonia uznaje tę imprezę za ważną
dla rozwoju artystycznego zespołów
oraz dla ich działalności w krajach
swego osiedlenia. Folklor bowiem,
wbrew głoszonym przez rodzimych
malkontentów opiniom jakoby kultura ludowa, a folklor w szczególności,
stały się przeżytkiem nieinteresującym
młodzieży polonijnej i odwracającym
ją od współczesnego wizerunku Polski,
jest dla Polonii i Polaków z zagranicy
– jak sami o tym mówią – istotnym
znakiem tożsamości, ważnym elementem emocjonalnego wiązania ich
z historią i kulturą kraju pochodzenia,
symbolem więzi z własnym narodem
i regionalną tradycją. Oddziaływu-

jąc na emocje, poprzez swą prostą,
a równocześnie atrakcyjną formę,
pozwala zainteresować nim dzieci i
młodzież, motywując ich w ten sposób
do głębszego zainteresowania Krajem,
jego kulturą i dniem dzisiejszym.
To właśnie decyduje, że przed każdą
kolejną edycją Festiwalu, największym
problemem organizatorów jest nadmiar chętnych do udziału zespołów,
których liczba przekracza możliwości
finansowe i organizacyjne.
W 15 organizowanych dotąd festiwalach wzięły udział , przynajmniej raz,
193 zespoły z 23 krajów i 4 kontynentów. Najwięcej przyjeżdżało tu zespołów z USA - 40 , Francji - 37, Kanady
- 29. Najczęściej, bo 12 razy Rzeszów odwiedzały: „KRAKOWIAK”
z Bostonu (USA) i „PIASTOWIE” ze
Sztokholmu (Szwecja). Do rekordzistów należą też: „OLZA” (Czechy),
„ECHO z POLSKI” (USA), „SYRENA”
(Holandia), „BIAŁY ORZEŁ” (Kanada)
i „KRAKUS” z Belgii. Stosunkowo
późno, bo dopiero w 1989 r., zjawiły
się w Rzeszowie pierwsze zespoły
zza wschodniej granicy Polski. Były
to z Litwy: „WILIA” i „WILEŃSZCZYZNA”. Najwięcej uczestników
gromadziły festiwale na początku lat
osiemdziesiątych. Rekordowy pod
tym względem był Festiwal w 1980
r. Uczestniczyło w nim 1600 osób
zrzeszonych w 45 zespołach. W ciągu

repertuaru itp. Początkowo porady
takie świadczone były w trakcie festiwali. Ponieważ kolidowało to często
z planowanymi imprezami, od 1977
r. zaczęto organizować w tym celu
tzw. zgrupowania przed festiwalowe,
trwające nawet dwa tygodnie. Do 1989
r. poza Rzeszowem, obejmowano nimi
prawie całą Polskę, organizując je w
ponad dwudziestu miastach. Tam też
rozpoznawano potrzeby zespołów,
które starano się zaspokajać między
festiwalami. Naturalną konsekwencją
tych działań był rozwój różnych form
szkolenia polonijnych animatorów kultury, Są to doraźne kursy i warsztaty,
systematycznie – co roku – organizowane letnie szkoły kultury i języka
polskiego oraz Studium Tańców Polskich dla zespołów folklorystycznych,
w którym uczestniczyły już zespoły
od Ukrainy po Brazylię. Szczególną
troską otaczane jest - działające w
Rzeszowie od kilkunastu lat – czteroletnie, Polonijne Studium Choreograficzne, w którym uczyło się dotąd
ponad 600 osób z 29 krajów.
Przygotowanie poszczególnych edycji
Festiwalu, a także potrzeba kontaktów z zespołami między kolejnymi
spotkaniami w Rzeszowie, stwarzała
konieczność utworzenia stałej komórki zajmującej się tą problematyką.
Początkowo rolę tę spełniał ówczesny
organizator Festiwalu – Wojewódzki

minionych lat odnotowano w Rzeszowie ponad 17 tysięcy odwiedzin członków zespołów i gości polonijnych.
Wielkie zainteresowanie przyjazdem
do Rzeszowa sprawiło, że w 1992 r.
wyłączono z tej imprezy dzieci, dla
których organizowany jest od tamtego
czasu odrębny festiwal w Iwoniczu
Zdroju. W lipcu 2012 r. odbyła się już
ósma jego edycja z udziałem 17 zespołów liczących ponad 600 członków.
Rzeszowskie spotkania festiwalowe były dla zespołów polonijnych
inspiracją do różnych, wspólnych
działań, między innymi, łączenia się
w stowarzyszenia, czego najlepszym
przykładem są powołane w trakcie
rzeszowskich festiwali: Światowa Rada
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych oraz Stowarzyszenie Polskich
Tańców Ludowych w Ameryce Północnej – zrzeszające po kilkadziesiąt
zespołów. Podobną inspirację miały
też festiwale zespołów polonijnych w
Anglii, Brazylii, Francji, Kanadzie, na
Litwie, w Rosji, Szwecji, na Ukrainie,
w Wielkiej Brytanii i USA.
Festiwale w przeszłości spełniały - bardziej niż obecnie - funkcję
edukacyjną. Wynikało to z zapotrzebowania zespołów, które przy okazji
pobytu na tej imprezie oczekiwały
pomocy metodycznej zawodowych
choreografów i muzyków oraz porad
etnografów dotyczących kostiumów,

paniaga 2014

Dom Kultury w Rzeszowie. Z czasem
jednak, w miarę rozwoju tej współpracy, szukano innych rozwiązań. W
roku 1982 utworzono w tym celu w
Rzeszowie oddział Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „POLONIA”, a w lipcu 1990 r. Rzeszowski
Oddział Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”, który od 1996 r. stał
się głównym organizatorem festiwali,
współdziałając przy ich realizacji z
lokalnymi władzami. W organizacji
tegorocznego Festiwalu, podobnie jak
i kilku ostatnich, głównymi partnerami „Wspólnoty Polskiej” jest Miasto
Rzeszów oraz Zarząd Województwa
Podkarpackiego
Organizatorami festiwali od 1969 r.
miało i ma prawo nazywać się wiele
osób, których zaangażowania wymaga
tak wielka impreza. Z braku miejsca
wspomnę tylko o tych, od których
zależał kształt organizacyjny i artystyczny poszczególnych edycji. Byli i
są to dyrektorzy Festiwalu: Czesław
Świątoniowski – inicjator i dyrektor
czterech pierwszych edycji (1969, 1972,
1974, 1980), Jerzy Majewski (1977),
Lesław Wais (1983, 1986, 19889, 1993)
w następnych latach, do dziś – pełniący funkcję zastępcy dyrektora ds.
programowych, Mariusz Grudzień
(1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011)
– organizujący też tegoroczną edycję
Festiwalu.
ciąg dalszy na s. 14

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
 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…

Prezydent Tadeusz Ferenc z małżonką Aleksandrą na Paniadze.
Fot. A. Baranowski

„Ten, który zmienia polski przemysł”
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wisłok, nasza

Przełom Wisłoka w Wernejówce.
Przepływa niemal przez środek Rzeszowa, dzieląc go niejako
na dwie części. Po lewej stronie
znajduje się śródmieście ze starym
miastem, po prawej nowa część
wyrosła na gruntach niegdysiejszych podmiejskich wsi, określana
Nowym Miastem. Przyzwyczailiśmy się, że mamy rzekę niezbyt
dużą i niezbyt ładną, wszak jest
tu uregulowana, ale dzięki niej
mamy też i zalew, który wbrew
woli człowieka, dzięki siłom natury
przemienił się w urokliwy zbiornik
z bogatym środowiskiem przyrodniczym. Ale czy o tej rzece wiemy
coś więcej, gdzie ma swój początek,
a gdzie koniec, którędy płynie i
jaki ma charakter.

Na początek
nieco historii
Rzeszów od powstania związany
jest z Wisłokiem, był dla niego
dobrem i złem. Dawnymi czasy
rzeka płynęła u podnóża zamku
i obecnej starówki, niejednokrotnie zmieniając koryto. Jej obecny
przebieg na tym odcinku został
ukształtowany w toku regulacji
przeprowadzonej pod koniec XIX
wieku, zaś obudowę wykonano
w latach siedemdziesiątych XX
wieku. Rzeka odgrywała znaczącą
rolę. Jej koryto, rozliczne starorzecza i zalewy, stanowiąc naturalne
przeszkody terenowe, wzmacniały
obronność miasta. Miała też i znaczenie gospodarcze, wszak poprzez
San i Wisłę istniało połączenie z
Gdańskiem.
Przy puszczać należy, że ta
dogodna droga wodna była wykorzystywana od dawien dawna,
znaczenia nabrała w XVI stuleciu,
a zapewne po roku 1589, kiedy to
postanowieniem Sejmu Warszawskiego, który stwierdził, że rzeka
ta jest spławna od Staromieścia.
Jak wiadomo, staraniem M.S.
Ligęzy został tu zbudowany port
rzeczny. Dostarczała ryb i budulca,
piasków i – jak to niegdyś określano – szutru. Tenże piaskarze
czerpali z dna rzeki wybierając
szuflami na płaskodenne łodzie
zwane krypami. Ten sposób pozyskiwania kruszywa funkcjonował
z powodzeniem jeszcze w latach
powojennych. Zabroniono tego
dopiero w 1962 roku.

Dziś jego rola jest niewątpliwie
jeszcze bardziej znacząca, Jest
głównym dostarczycielem wody
dla ciągle rozwijającego się Rzeszowa. W tym miejscu warto jeszcze
podać, że nazwa rzeki pojawia się
w dokumentach po raz pierwszy w
1341 roku. Wówczas pisała się jako
Wyszlok.

Poprzez góry
i doliny
Wisłok przewija się przez trzy
regiony fizyczno-geograficzne:
Beskid Niski, Pogórze Karpackie i
Kotlinę Sandomierską, stąd też w
swoim biegu posiada kolejno charakter górski, podgórski i nizinny.
Źródła Wisłoka znajdują się w
Beskidzie Niskim, na północnym
skłonie głównego grzbietu Karpat,
nieco poniżej szczytu Kanasiówka
(823 m). Zanim opuści pasmo
graniczne – spływa około 300 m
w dół, zbierając po drodze kilka
bocznych strug i w rejonie małej
osady Wisłok Górny tworzy już
pokaźny potok. W jej obrębie
wykształca się wyraźne obniżenie,
którym rzeka podąża na północny
zachód, a potem, w okolicach nieistniejącej wioski Surowica, skręca
na północ.
Dalej, przedzierając się poprzez
pasma gór, tworzy jedną z najpiękniejszych dolin rzecznych w
Beskidzie Niskim, urozmaiconą
kilkoma przełomami. Pierwszy
z nich znajduje się w rejonie
Wernejówki. Poniżej pusta dotąd
dolina nieco się ożywia. Pojawiają
się zabudowania wioski Puławy,
znanej ze stacji narciarskiej. Nieco
niżej w Rudawce Rymanowskiej,
starej wsi łemkowskiej, w której
dziś jest tylko ośrodek wypoczynkowy, napotykamy kolejny,
bardziej atrakcyjny przełom. Rzeka
zataczając charakterystyczne pętle
podmywa w kilku miejscach zbocza gór. Po prawej stronie doliny,
ponad korytem rzeki, podnoszą się
wysokie na kilkadziesiąt metrów
skalne urwiska. Jedno z nich,
oryginalnie uwarstwione, stanowi
największą w naszej części Karpat
odkrywkę łupków menilitowych.
W pobliżu, z urwiska spada mały
potok, tworząc kilkumetrowej
wysokości wodospad. U podnóża
skały w 2013 roku postawiono

Ujście Wisłoka do Sanu koło wsi Dębno.

obelisk upamiętniający beskidzkie wędrówki ks. Karola Wojtyły,
który w latach siedemdziesiątych
minionego stulecia kilkakrotnie
przebywał w tych stronach
Poniżej przełomu rzeka opuszcza góry Beskidu Niskiego. Krajobraz się zmienia przybierając
charakter pogórza zbudowanego
z niewysokich wzgórz, ale dolina
rzeki jest nadal pełna atrakcji.
W rejonie wioski Pastwiska pojaPrzełom Wisłoka w Rudawce
Rymanowskiej.

Przełom Wisłoka koło Beska.

wo

wia się nieduże sztuczne jezioro
powstałe w wyniku spiętrzenia
wód Wisłoka w sąsiedniej Sieniawie. Zapora zbudowana w latach
1971-1978 ma długość 174 m i
wysokość 31 m. Zbiornik zbudowany dla potrzeb komunalnych
(zaopatrzenia w wodę Krosna i
pobliskich miejscowości) ma długość około 4 km i liczy 130 ha.
Zapora zbudowana została w
wyjątkowym przewężeniu doliny,
zwanym Jarem Wisłoka. Pomiędzy
Sieniawą a Beskiem, na długości
prawie 3 km, rzeka wyżłobiła
wąwóz głębokości około 40 m. Po
obu jego stronach podnoszą się
niemal pionowe ściany porośnięte
bujną roślinnością i odsłonięte
skalne urwiska. Jar Wisłoka to
osobliwy dar natury. Drugiego
takiego nie ma w województwie.
Na skraju Beska wąwóz urywa
się gwałtownie i rzeka wylewa się
na płaską równinę Kotliny Krośnieńskiej. Tu znowu kieruje się
na północny zachód i minąwszy
Krosno, niegdyś zwane Małym
Krakowem, potem uważane za stolicę polskiej nafty, ponownie skręca
na północ. Podążając w poprzek
Pogórza Karpackiego stanowi
naturalną granicę pomiędzy jego
pomniejszymi krainami, Pogórzem
Dynowskim od wschodu i Pogórzem Strzyżowskim od zachodu.
Rzeka przewija się węższą to
znów szeroką doliną w dwóch
miejscach pokonując w yraźne
przewężenia, określane jako Brama Frysztacka i Brama Babicka.

Wisłok jest dostarczycielem wody pitnej dla kilku miast, w tym
i Rzeszowa. Jakość wody w rzece, w ciągu jej biegu, jest różna, co
jest zależne od stopnia urbanizacji, uprzemysłowienia i gospodarki
rolnej poszczególnych fragmentów zlewni. W górnym biegu jakość
wody, tak pod względem stanu ekologicznego, chemicznego i bakteriologicznego jest bardzo dobra. A co jest dalej? Nas interesuje,
jaki ten Wisłok jest przed Rzeszowem. Co pijemy? Niewątpliwie
pijemy wodę dobrą. Ale to zasługa nowoczesnej stacji uzdatniania
wody w Zwięczycy.
Mostozapora w Rzeszowie, po lewej zalew.
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wierna rzeka

Wisłok w rejonie dawnej Surowicy
Wzdłuż jej doliny rozsiadły się
liczne miejscowości, dwa dawne
miasteczka Frysztak i Czudec,
powiatowe miasto Strzyżów oraz
Boguchwała, od niedawna także
będąca miastem. Zbierając liczne
dopływy nabiera mocy. W sąsiedniej Zwięczycy, od niedawna będącej osiedlem Rzeszowa, znajduje się
ujęcie wody dla Rzeszowa.
Poniżej miejsca, w którym rzeka opuszcza próg Pogórza pojawia
Wysoki brzeg doliny Wisłoka
powyżej Lisiej Góry.

oda

Poniżej Strzyżowa wody Wisłoka sklasyfikowane są do kategorii poza A3. Nie wdając się w szersze rozważania na ten temat,
można powiedzieć, że pod względem jakości są to wody wymagające wysokospecjalistycznego uzdatniania, tak pod względem
fizycznym, jak i bakteriologicznym. Zdaniem znawców tematu, w
porównaniu do stanu z przed 20-30 lat, jakość wody w rzece ulega
powolnej, lecz systematycznej poprawie. Co ciekawe, potencjał
ekologiczny rzeki poniżej Rzeszowa, oceniany jako dobry, jest
wyraźnie lepszy od stanu przed granicami miasta.

się Rzeszów. Tenże położony jest
na 63 kilometrze licząc od jej
ujścia, a 165 km od źródeł. Tu, w
granicach miasta, przyjmuje kilka
dopływów, m.in. Paryję, Przyrwę
i największy Strug. W samym
Rzeszowie wody Wisłoka spiętrza
nieduża zapora, dzięki której w
południowej części miasta powstał
nieduży zalew. Zbudowano ją
w 1973 roku. Poniżej zapory, aż
do mostu kolejowego, rzeka jest
obudowana. Jej koryto wcina się
około 4 m w terasę zalewową. Niby
tego nie widać, , a jednak, w ciągu
ostatnich 35-40 lat, dno rzeki w
rejonie Rzeszowa obniżyło się o
około 2 m.
Poniżej Rzeszowa Wisłok kieruje się ku wschodowi. Meandrując pośród równin Pradoliny
Podkarpackiej, powolnym nurtem
zmierza ku końcowi. W pobliżu
miejscowości Dębno w powiecie
leżajskim wpada do Sanu. Połączenie obu rzek to interesujący obiekt
krajoznawczy z charakterystycznym międzyrzeczem i śladami
dawnych koryt rzek.

lub długotrwałych i ulewnych
deszczach wzbiera gwałtownie,
rozlewa się gdzie może, stwarzając
poważne zagrożenie dla ludzi i
dobytku. Przepływ wody w rzece
charakteryzuje się dużą zmiennością. W granicach Rzeszowa średni
przepływ w roku wynosi 18,2 m3
na sekundę, w okresach posuchy
spada do 4-10 m3/s, zaś podczas
wezbrań dochodzi do 100 m3/s.
To jeszcze nie jest katastrofą.
Przepływ jest zróżnicowany tak
w latach, jak i miesiącach. Fale
powodziowe występują zwykle
wczesną i późną wiosną lub latem.
W dokumentach odnotowane
są katastrofalne powodzie, które
miały miejsce m.in. w latach: 1713,
1730, 1736, 1750, 1867 i już w
bardziej bliższych nam czasach, w
latach 1934 i 1966. Podczas powodzi w 1934 roku poziom wody w
Wisłoku w Rzeszowie wzrósł do
730 cm, a przepływ przekroczył
1100 m3/s. Podczas następnych fal
powodziowych, w kwietniu 1952,
przepływ osiągnął 970 m3/s, zaś
w sierpniu 1966 roku 1000 m3/s.
W przeszłości groźne powodzie
powodowały nawet zmianę koryta
Wisłoka. Tak było między innymi
w połowie XVIII wieku, gdy poniżej Rzeszowa rzeka na znacznym
odcinku zmieniła swój bieg. Śladem tego są liczne starorzecza w
rejonie Palikówki, Łukawca, Strażowa czy też Łąki, gdzie do dziś
można zobaczyć jego pozostałości,
stare wisłoczyska. Palikówka, która
leżała po lewej stronie Wisłoka,
dziś znajduje się kilka kilometrów
na południe od rzeki.
Wisłok – poza nielicznymi
fragmentami – ma charakter naturalny. Jak dotychczas jego koryto
ukształtowała natura. Człowiek
poczynił tylko nieznaczne zmiany.
Poza Rzeszowem ostatnimi czasy
obudowano fragmenty koryta rzeki w rejonie Haczowa, Wojaszówki
i ostatnio Trzebownisko-Łukawiec.

Wspomnień czar
Na koniec zajrzyjmy do książki
„Tamten Rzeszów” Franciszka
Kotuli. Autor w kilku miejscach
pisze o dawnym Wisłoku w Rzeszowie. Warto tu przytoczyć kilka
cytatów.

Gdzieś w latach pięćdziesiątych
minionego stulecia, autor będąc w
rejonie Lisiej Góry, napotkał starego gospodarza pasącego krowy.
Tenże, zapytany o Wisłok, taką
przekazał mu opinię. „Panie! To
szalona rzeka! Ile ona ludziom
szkody narobiła! Jak ją ludzie
przeklinali! Panie, prawda, stary jestem, ale wie pan, ile razy
za mojej pamięci to rzeczysko
zmieniało koryto? Było, że i taam
płynęła! – i wskazał daleko ręką
uzbrojoną w kawałek kija. – A
potem taam! – I zwrócił rękę w
przeciwnym kierunku. – A teraz
tuu płynie! I co roku – tu urwie, a
tam przyłoży, to znowu tam ugryzie i tu dołoży. To, o – zatoczył
ramieniem dokoła, mając na myśli
bardzo szeroką w tym miejscu
dolinę Wisłoka – to niczyje”.
W innym miejscu czytamy:
„Inny charakter miała rzeka i jej
koryto oraz dolina na północny
wschód od miasta, szczególnie na
odcinku Pobicieńskiej Góry, będącej lessowym, wysokim zwałem,
porytym licznymi i wcale głębokimi jarami oraz wąwozami przez
ściekającą z góry wodę deszczową,
czy śniegową. Stoki i parowy były
gęsto porośnięte drzewami i krzewami, zwłaszcza wiśniami i czereśniami, ostrężyną i dziką różą. Na
wiosnę był tam sam urok. Teren
wycieczek i spacerów. Dawniej na
Tatarską Górę – faktycznie potężne grodzisko – później zwanej
Kopcem Konfederatów. Obszar u
stóp Pobicieńskiej Góry był prawdziwą dżunglą wiklinową. Na tym
odcinku woda płynęła wolno i
spokojnie, dlatego w pogodnie dni
roiła się od łodzi i kajaków.”
Gdzie te czasy? Kto teraz pływa
łódką lub kajakiem po Wisłoku?
Dobrze, że przynajmniej ptactwa
wodnego jest tu sporo. No cóż,
inne czasy, inni ludzie. Rzeka
ta sama, ale w porównaniu do
tamtych czasów wydaje się inna,
podobnie jak położone nad nią
miasto Rzeszów.
Autor dziękuje Wojewódzkiemu
Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Inspektoratowi
KZGW w Rzeszowie za uzyskane
cenne informacje.
Stanisław Kłos

Jaki jest ten Wisłok
Wisłok posiada długość 228,5
km, a powierzchnia jego zlewni
wynosi 3516 km2. Jest to rzeka
wielce kapryśna. W okresach posuchy można powiedzieć, że ledwo
płynie tocząc swe wody spokojnym
nurtem po kamienistym dnie,
ale po gwałtownych roztopach

Wisłok pomiędzy Puławami a Wernejówką.
Fot. Stanisław Kłos

10

ECHO RZESZOWA

Nr 05 (221) rok XVIII maj 2014 r.

rady osiedlowe po wyborach
We wszystkich 5 radach osiedlowych Rzeszowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej odbyły się wybory
na nową kadencję. O informację
na ten temat poprosiłem Józefa
Wierzbickiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM, który
organizował te wybory. – Wybory
odbyły się w dniach 24-28 marca
2014 r. Wybrano w sumie 75
członków, po 15 w każdej radzie.
25 z nich to nowi członkowie.
Najwięcej, bo 11 nowych weszło
w skład rady w osiedlu Kmity, 7
w osiedlu Krakowska Południe.
A oto składy osobowe poszczególnych rad:
Śródmieście: Z bigniew

Sowiak - przewodniczący, Wiesław Nawrot - zastępca, Janusz
Dźwierzyński - sekretarz oraz
członkowie - Jan Domka, Edward
Plutecki, Ryszard Szczupak, Tadeusz Baran, Krystyna Gajdek,
Adam Biesiadecki, Lesław Romankiewicz, Maria Irzyk, Zdzisław
Nizioł, Józef Demitraszek, Ala
Żurek i Stanisław Prokuski.
1000-lecia: Jan Potera - przewodniczący, Jan Gołąb - zastępca, Ewa Pezdan - sekretarz oraz
członkowie - Włodzimierz Grymanowski, Jan Węglowski, Adam
Jakubowski, Feliks Foryt, Tadeusz
Oparowski, Lucyna Barć, Teresa
Dubik, Mieczysław Doskocz, Józef

Berkowicz, Krystyna Rogozińska,
Antoni Gubernat i Krystyna Krok.
Baranówka: August Nepelski - przewodniczący, Bolesław
Kosiorowski - zastępca, Mateusz
Maciejczyk - sekretarz, członkowie - Mieczysław Kaniuczak,
Józef Śnieżek, Michał Ziemliński,
Józef Uryniak, Józef Tadla, Krystyna Porada, Danuta Niedzielska,
Leszek Stolarz, Jacek Cichy, Józef
Wierzbicki, Anna Rykała i Antoni Dudek.
Kmity: Władysław Finiewicz
- przewodniczący, Robert Kaczmarski - zastępca, Dorota Rząsa
- sekretarz oraz członkowie Zbigniew Młynarczyk, Aleksander

Nazimek, Genowefa Urban, Krystyna Kokoszka, Zdzisław Strzępek, Stanisław Rusznica, Maria
Kuliberda, Józef Kanik, Janina
Mroczka, Jerzy Kulpiński, Barbara
Mazur i Zofia Działowska.
Krakowska Południe: Tomasz
Szczepanik - przewodniczący,
Henryk Owsiany - zastępca, Renata Potoczna - sekretarz oraz członkowie - Zbigniew Karbarz, Joanna
Klonowska, Zbigniew Barć, Józef
Szela, Tomasz Bazan, Andrzej
Łuszczyński, Leszek Gromadzki,
Jerzy Borkowski, Józef Olszewski,
Maria Warchoł, Andrzej Lasota i
Krzysztof Rogoziński.

Dodam, że te wybory odbywały się przy stosunkowo wysokiej
frekwencji. Rady osiedlowe na
co dzień działają poprzez swoje
komisje. Statutową jest komisja rewizyjna. Pozostałe dwie
powoływane są według potrzeb
i uznania. I tak, oprócz komisji
rewizyjnej, działają następujące:
Śródmieście i Baranówka mają
komisję gospodarczą, pozostałe
techniczną. Komisje samorządowe
są na 1000-leciu i Kmity. Śródmieście ma społeczno-lokalową,
zaś Krakowska Południe społeczno-windykacyjną.
Józef Kanik

Lubicz, Bałuckiego, słynny Czarny
Krzyż u zbiegu Prusa oraz Staromiejskiej. Nad całą dzielnicą górują
korony rosnących licznie starych
drzew, powodując, że Staromieście
zaliczyć można do najpiękniejszych
i najcenniejszych dzielnic Rzeszowa.
Ale Staromieście to także nowoczesność. W latach dziewięćdziesiątych zaczęło rozwijać się budownictwo mieszkaniowe,wtedy powstało
osiedle Kolorowa, a obecnie rozbudowują się osiedla: Staromieście
Ogrody, Staromieście Sady oraz
Zawiszy, łączące ze sobą ulice Warszawską i Lubelską, gdzie powstanie
też nowoczesne centrum biurowe.
Na terenie Staromieścia znajdują się też zakłady przemysłowe:
Alima Gerber, Koral, baza MPK,
Agrohurt S.A. a ostatnio powstały
salony samochodowe Volkswagena
oraz Audi. Na osiedlu funkcjonują
dobre szkoły: podstawowa 13-stka,
gimnazjalna 10-tka a także cieszące
się coraz większą popularnością,
bo dające poszukiwane zawody
,,samochodówka” oraz ,,mleczak”.
Jest także Staromieście dzielnicą
,,uniwersytecką”, bo zadomowiła
się tutaj fizjoterapia rzeszowskiego
Uniwersytetu. Wszystko to sprawia,
że dzielnica, żyje i dzięki młodym
rozwija się.
Staromieście to także ludzie.
Nadal mieszkają tu potomkowie
dawnych staromiejskich gospodarzy.
Słynne nazwiska: Wcisło, Binduga,
Chłanda, Wiśniewski czy Borek to
typowe pnioki, dla których przywłoka, czyli nowy staromieszczanin,
długo musi się starać, aby zaskarbić
ich zaufanie i akceptację. Ludzie
w Staromieściu są wspaniali! Jak
rzadko w innych osiedlach zaangażowani są w jego codzienne życie i
problemy. To tutaj obok działającej
rady osiedla sprawnie funkcjonuje,
stanowiąc uzupełnienie działań
Rady, Stowarzyszenie Przyjaciół
Staromieścia. Jej inicjatywy pod

przewodnictwem Marka Chłandy
zasługują na uznanie i podziw.
Dzięki Stowarzyszeniu powstał i
systematycznie jest uzupełniany cykl
Zeszytów Staromiejskich poświęconych historii i kulturze Staromieścia.
Opisane w nich zostały zabytki
architektury, kapliczki, stroje ludowe oraz wesele staromiejskie, a w
przygotowaniu jest już następny
numer. To tutaj odbywają się słynne
w Rzeszowie festyny, dziś nazywane dniami osiedla z ciekawym
programem artystycznym, wieloma
atrakcjami, konkursami dla dzieci i
dorosłych. Tradycją są dwudniowe
zabawy taneczne, w których uczestniczą mieszkańcy od najmłodszych
po tych bardziej doświadczonych,
a zapoczątkowane w zeszłym roku
zabawy taneczne przy muzyce, które
odbywały się na boisku obok placu
zabaw przy ul Staromiejskiej oraz
Lubicz i cieszące się powodzeniem,
nadal będą kontynuowane w miesiącach letnich.
Na tegoroczne dni osiedla, które organizuje Rada Osiedla wraz
z Osiedlowym Domem Kultury,
zapraszamy w dniach 14-15 czerwca
na boisko sportowe przy ul .Skrajnej.
Do tradycji weszły świąteczne spotkania mieszkańców. Przy współpracy z RDK Staromieście w tym roku
odbyło się bożonarodzeniowe wspólne kolędowanie staromieszczan oraz
,,Staromiejskie Pisanki” - spotkanie
wielkanocne połączone z konkursem
dla dzieci na najładniejsza pisankę
oraz koncertem pieśni pasyjnych.
Jak każde osiedle, Osiedle Staromieście ma też swoje marzenia. Najpilniejsze do spełnienia są marzenia
dzieci oraz ich rodziców. Duży ruch
samochodów oraz nieuporządkowane ciągi komunikacyjne obok Szkoły
Podstawowej nr 13 powodują chaos,
a idące bądź wracające ze szkoły
dzieci nie są bezpieczne, więc skrzyżowanie ulic Skrajnej oraz Staromiejskiej wymaga natychmiastowej

przebudowy. Wielką radość młodzieży z osiedla oraz z innych dzielnic na pewno sprawiłoby wyremontowane, a obecnie stojące odłogiem
boisko trawiaste należące do SP nr
13. Boisk treningowych w Rzeszowie
nie ma zbyt dużo, a istniejące są
wykorzystane od rana do wieczora,
więc tym Rzeszów zyskałby nowe,
pełnowymiarowe boisko sportowe.
Dobrym pomysłem byłoby także wzbogacenie istniejącego RDK
Staromieście o salę widowiskową ze
sceną oraz zapleczem, funkcjonująca
bowiem w wybudowanym niedawno
RDK-u nie posiada… sceny, więc
jest niczym boisko piłkarskie bez
bramek…
Mieszkańcy niektórych ulic nie
mogą się doczekać wymiany funkcjonujących jeszcze azbestowych
wodociągów i rur kanalizacyjnych.
Najdłużej na nową kanalizację,
gazociąg jak i remont całej ulicy
czekają mieszkańcy ul. Żywicznej i
mają nadzieję, że przyjdą dla nich
lepsze czasy. Sensacją ostatnich dni
w Staromieściu było zniknięcie z
zabytkowej kapliczki przy ul. Staromiejskiej figury Matko Boskiej. Całe
zdarzenie zakończyło się szczęśliwie,
ale zwróciło uwagę mieszkańców, a
także, miejmy nadzieję, że i władz,
na fatalny stan techniczny zabytkowych kapliczek staromiejskich.
Liczymy, że to się szybko zmieni.
Remontu wymaga też staromiejski
cmentarz oraz droga dojazdowa do
niego.
O te oraz inne problemy oraz o
ich szybkie rozwiązanie dba Rada
Osiedla. Staromiejska rada jest grupą społeczników, staromieszczan ,,z
dziada pradziada”, którzy z miłości
do swojej dzielnicy angażują się w
jej pracę. Poprawa infrastruktury,
integracja mieszkańców, także tych
z nowych części osiedla, organizacja
imprez kulturalnych oraz integracyjnych, to najważniejsze zadania rady.
Marzeń do spełnienia jest dużo,

więc pracy na pewno też radzie nie
zabraknie. Oby nie zabrakło też
przychylności ze strony władz miasta i radnych.

z życia osiedli

Staromieście

Należy do najstarszych dzielnic
Rzeszowa, a jako miejscowość jest
nawet starsza od niego samego.
Znajduje się ona w północnej części
miasta, w rozwidleniu ulic Warszawskiej oraz Lubelskiej. Kiedyś,
jak podają źródła, Staromieście było
osadą posiadającą typowo rolniczy
charakter, którego pozostałości
możemy dalej zobaczyć, choćby
dzięki nadal działającemu w Staromieściu kółku rolniczemu, jak i po
uprawianych w dalszym ciągu przez
niektórych mieszkańców polach.

Sławomir Gołąb
Dzisiaj jest typowym osiedlem
mieszkalnym z częścią starą, położoną między zbiegającymi się z ulicą
Warszawską ulicami: Staromiejską,
Borową, Lubicz oraz Bałuckiego,
gdzie wśród nowoczesnych, ciekawych architektonicznie willi, zobaczyć możemy drewniane, prawie
dwustuletnie domy.
Najciekawsze i najcenniejsze
zabytki architektury drewnianej
zobaczyć możemy przy ulicy B.
Prusa. Całość Starego Rzeszowa bo jak podaja źródła, tak nazywała
się ta najstarsza dzielnica Rzeszowa
- uzupełniają zabytki architektury.
Kościół Św. Józefa, urokliwe kapliczki: dwie przy ul. Staromiejskiej i

Budżet
obywatelski
Zalesia
Na plan pierwszy działacze osiedlowi w ysunęli problem dróg i
ścieżek. Zaplanowali: budowę drogi
bocznej Wieniawskiego zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania nr 92/22/2004 (do działek
Płonki, Werona, Słowika) oraz ul.
Bełzy, budowę i modernizację ul.
Smosarskiej, budowę i modernizację wraz z chodnikiem ul. Dunikowskiego (II etap) przez ogródki
działkowe do ul. Armii Krajowej,
przebudowę ulicy Wieniawskiego
(II etap od ul. Dunikowskiego do
ogródków działkowych), budowę
i modernizację ul. Herberta wraz
z chodnikami, budowę chodnika
przy ul. Frezji, przejście do ul.
Storczykowej, remont nawierzchni
ul. Niezapominajek oraz chodnika
przy ul. Zimowit (lewa strona) od
ul. Łukasiewicza do ul. Sasanki,
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego
do ul. Ćwiklińskiej, budowę parkingu naprzeciw cmentarza przy
ul. Robotniczej, wykup terenu pod
parking wzdłuż ul. Siemaszkowej
(obok parku) od Uniwersytetu Rzeszowskiego, przebudowę i modernizację rowu melioracyjnego przy ul.
Dunikowskiego (przy ogródkach
działkowych od ul. Dunikowskiego
do ul. Wieniawskiego), gdzie podczas opadów deszczu rów wylewa
i zalewa ul. Dunikowskiego oraz
Osiedle Profesorskie, budowę stadionu dla LKS Zimowit oraz szatni.
Sławomir Gołąb
Fot. A Baranowski

powrót szkół zawodowych

Tempo zmian na rynku pracy
wymusza nowe podejście do edukacji. Dzieje się to szczególnie w
obszarze szkolnictwa zawodowego.
Uczniowie kończący gimnazja stoją
przed problemem wyboru szkoły,
która odpowiadałaby ich wyobrażeniom, po ukończeniu której mogliby podjąć dalsze kształcenie lub
pracę. Obecnie jest duża potrzeba,
aby młodzież w ybierała szkoły
zawodowe. Może być to technikum
lub szkoła zasadnicza. Takie jest i

będzie zapotrzebowanie na rynku
pracy.
Na marcowej nadzw yczajnej
sesji Rady Miasta Rzeszowa radni
„pochylili” się nad szkolnictwem
zawodowym. Wprowadzenia do tego
zagadnienia dokonał radny Mirosław Kwaśniak, na co dzień nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych.
Przekonywał on, że warto po gimnazjum podjąć naukę w szkole po
ukończeniu, której uzyskuje się
konkretne kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie „zawodówki” to żadna
ujma dla młodego człowieka. Nauka
w szkole zawodowej nie zamyka
mu drogi do dalszego kształcenia,
jeśli tylko chce. Trzeba sobie tylko
odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej
być doskonale wykwalifikowanym
robotnikiem, czy mieć dyplom
technika lub nawet inżyniera i
być bez pracy. Oczywiście szkoła
zawodowa powinna być szkołą
pozytywnego wyboru, innowacyjnej
wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Wybór szkoły zawodowej powinien
być wyborem świadomym, aby nie
kojarzyła się ona ze szkołą „gorszego gatunku”, lecz jak niegdyś, była
szkołą elitarną. Dobry wybór szkoły
powinien być zgodny z zainteresowaniami, odpowiednimi predyspozycjami i zdolnościami młodego
człowieka. Potrzebna jest do tego
informacja płynąca z rynku pracy
w zakresie potrzeb zatrudnienia
po skończeniu szkoły. Jest też wiele
innych czynników, które należy
przed podjęciem decyzji o wyborze

odpowiedniej szkoły przeanalizować. W wyborze szkoły powinni
pomóc rodzice, nauczyciele, czy
też doradcy zawodowi. W Rzeszowie jest wyspecjalizowana w tym
zakresie Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna. Warto z jej usług
skorzystać.
W dyskusji na wspomnianej sesji
rady miasta, radni wskazywali, że
szkoły zawodowe przygotowane
są do przyjęcia większej ilości
uczniów niż dotychczas. Szkoły
zostały doposażone w nowoczesne
pomoce naukowe. Współpracują z
przedsiębiorcami, którzy później
starają się znaleźć miejsca pracy
dla absolwentów. W Rzeszowie
funkcjonuje Centrum Kształcenia
Praktycznego, w którym uczniowie
odbywają zajęcia praktyczne. Jest
to bardzo dobrze zorganizowana
jednostka oświatowa, integralnie
związana ze szkołami zawodowymi.
Wojewódzki Urzędu Pracy opracował na podstawie deklaracji pracodawców ranking zawodów deficy-

towych w naszym województwie. W
katalogu zawodów przyszłościowych
znalazły się, m. in.: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy,
spawacz, ślusarz, tokarz, piekarz,
kucharz.
Najstarszy podkarpacki klaster
stowarzyszenia Dolina Lotnicza
zapowiada, że w najbliższych latach
zatrudnienie w firmach związanych z lotnictwem wzrośnie o kilka tysięcy nowych pracowników.
Oprócz kadry inżynierskiej będzie
duże zapotrzebowanie na kadrę ze
średnim i zasadniczym wykształceniem. Poszukiwani będą operatorzy
maszyn sterowanych numerycznie,
mechanicy, tokarze, ślusarze itp.
Podobne większe zapotrzebowanie na pracowników kwalifikowanych będzie w rozwijających się
nowych zakładach, w strefach: SSE
S1 Jasionka, SSE S2 Rogoźnica,
SSE S 1-3 Tajęcina i SSE Rzeszów Dworzysko.
Stanisław Rusznica
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rosyjskie święta państwowe

W Polsce w ramach ustrojowej transformacji liczne święta wcześniej obowiązujace
zostały zdjęte z kanonu ważnych uroczystości państwowych. Podobnie uczyniono
we wszystkich byłych państwach Układu
Warszawskiego. W Federacyjnej Republice
Rosyjskiej dokonano też stosownych korekt
i przedstawiają się one następująco:
1 i 2 stycznia – Nowy Rok. Jest to jedno
z najważniejszych świąt w Rosji. Ponadto, w
związku z faktem, iż w liturgii prawosławnej
używany jest kalendarz juliański („rozchodzi” się on o jeden dzień na 128 lat w
stosunku do astronomicznego i gregoriańskiego) święta Bożego Narodzenia w Rosji
przypadają na 7-8 stycznia, co sprawia, że
Nowy Rok jest początkiem dłuższego okresu
wolnego od pracy.
23 lutego – Dzień Obrońców Ojczyzny.
Święto to zostało ustanowione w rocznicę
zwycięstw Armii Czerwonej nad niemieckimi wojskami w 1918 roku pod Pskowem i
Narwą. Przez pewien okres święto to nosiło
nazwę „Dzień Armii Radzieckiej i Wojenno-Morskiej Floty”. W chwili obecnej święto to
jest dniem wolnym od pracy.

państwową, ale prywatnym przedsięwzięciem grupy magnatów-awanturników,
którzy postanowili wykorzystać chaos w
państwie moskiewskim i osadzić na carskim
tronie swoją marionetkę. Może i by udał się
ten numer, gdyby polscy szlachetkowie nie
byli tak nabuzowani arogancją i poczuciem
wyższości, co przełożyło się na traktowanie
miejscowej ludności i gdyby nie próbowano
wykorzystać wyprawy jako misji katolickiej.
A gdy sprawy zaczęły iść źle i „konkwistadorzy” poprosili króla o przysłanie odsieczy,
ten odmówił, nie chcąc wikłać Rzeczpospolitej w kolejną wojnę dla ratowania bandy
cwaniaków. Nie oczekujmy, żeby Rosjanie
rozpaczali, że opuściliśmy Kreml. My też
świętujemy porażki naszych wrogów. I też
słusznie!
Mało znany w Polsce fakt, ale w 1812,
pierwsze wojska Bonapartego Grande
Armée, które wtargnęły do Moskwy (zresztą
spalonej przez samych moskali) miały w
swoim składzie właśnie jednostki polskie.
Moskwa została podzielona na trzy części
okupacyjne, z których jedną zarządzał
książę Poniatowski.

Jan Matejko „Hołd ruski”

8 marca – Międzynarodow y Dzień
Kobiet. W Rosji Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzono w 1913 r. w Petersburgu.
W 1917 r. demonstracje kobiet przeciwko
udziałowi Rosji w wojnie stały się jedną
z przyczyn rewolucji lutowej. Od 1966 r.
Dzień Kobiet był w ZSRR dniem wolnym
od pracy.
1 i 2 maja – Dzień Wiosny i Pracy.
Święto solidarności pracujących regularnie
obchodzone było w Rosji od 1890 roku.
Po zwycięstwie rewolucji październikowej
Świętu Pracy nadano oficjalny status. 1 maja
stał się dniem masowych demonstracji mas
pracujących oraz wojska. Ostatnia oficjalna
defilada odbyła się 1 maja 1990 roku. Od
1992 roku dzień ten przemianowano na
Święto Wiosny i Pracy. Pomimo upływu lat
1 maja wciąż stanowi okazję dla politycznych demonstracji lewicowych ugrupowań.
Są to dni wolne od pracy.
9 maja – Dzień Zwycięstwa. Jest to
rocznica zwycięstwa Armii Czerwonej nad
III Rzeszą podczas tzw. Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej. Dzień ten stał się hucznie
obchodzonym świętem dopiero w 20 lat
od zakończenia wojny, w 1965 roku. Od
tego czasu święto to jest dniem wolnym od
pracy. Po upadku Związku Radzieckiego
przez pewien czas nie obchodzono rocznicy
zwycięstwa. Dopiero od 1995 roku, czyli
od 50-tej rocznicy, Dzień Zwycięstwa jest
stałym punktem w świątecznym kalendarzu Rosji.
12 czerwca – Dzień Rosji. Tego dnia w
1990 roku I Zjazd Deputowanych Ludowych
RSFSR podjął decyzję o suwerenności Rosji.
Dokładnie rok później odbyły się pierwsze
wybory prezydenta Rosji. Od 1994 roku
dzień 12 czerwca był świętowany jako
„Dzień przyjęcia deklaracji o suwerenności
Rosji”. Od 2001 roku jest to „Dzień Rosji”,
który uważany jest za najważniejsze państwowe święto Federacji Rosyjskiej.
4 listopada – Dzień Jedności Narodowej.
Najmłodsze z rosyjskich świąt państwowych. Uchwalono je w 2004 roku. Ma ono
zastąpić rocznicę rewolucji październikowej.
Święto to upamiętnia wygnanie Polaków z
Rosji w 1612 roku.
Rosjanie świętują dzień jedności narodowej, a nie wypędzenie Polaków. Rosja
w okresie „Wielkiej Smuty” była mocno
podzielona, nie potrafiła się zjednoczyć, co
wykorzystali Polacy z Litwinami i Szwedzi.
Nawiasem mówiąc, w walkach w Rosji brali
udział też kozacy zaporoscy (po stronie
polskiej). To, że Rosjanie tak hucznie świętują ten dzień, wynika w dużym stopniu z
przypadku (zbieżność czasowa z rocznicą
rewolucji październikowej).
Prawda jest trochę mało chwalebna.
Wyprawa moskiewska nie była ekspedycją

Hołd ruski
29 października 1611 r. przez Krakowskie Przedmieście w Warszawie przeszedł
niezwykły pochód. W karecie wieziono w
charakterze jeńca cara Wasyla Szujskiego
i jego rodzinę. Na Zamku Królewskim
hetman Stanisław Żółkiewski powierzył ich
Zygmuntowi III Wazie. Car złożył polskiemu królowi pokłon do ziemi, całując czubki
własnych palców, jego brat Dymitr uderzył
czołem w posadzkę, a najmłodszy kniaź
Iwan trzykrotnie bił czołem w podłogę,
zanosząc się płaczem. O hołdzie pruskim
każdy coś wie, bo o tę datę pytają w szkole
na lekcji historii. Poza tym namalował go
Jan Matejko. O hołdzie ruskim mało kto
z Polaków słyszał, choć Matejko też go
namalował. Wiedzą za to dobrze Rosjanie.
Przeczytajcie sobie tablicę na kolumnie Zygmunta III w Warszawie. Niestety tylko dla
tych z wykształceniem klasycznym – jest po
łacinie, będziecie wiedzieć więcej z historii
Polski. W wolnym tłumaczeniu:
„Zygmunt III z mocy wolnej elekcji król
Polski, z tytułu dziedziczenia, następstwa
i prawa – król Szwecji, w umiłowaniu
pokoju i w sławie pierwszy pomiędzy
królami, w wojnie i zwycięstwach nie ustępujący nikomu, wziął do niewpli wodzów
[moskiewskich], stolicę i ziemie moskiewskie zdobył, wojska rozgromił, odzyskał
Smoleńsk, złamał pod Chocimiem potęgę
Turcji, panował przez czterdzieści cztery
lata, w szeregu czterdziesty czwarty król,
dorównał w chwale wszystkim i przyjął ją
[chwałę] całą”. Święto świętem, ale jest w
tym coś niesamowitego, Rosjanie oficjalnie
uznali Polaków jako jedyny naród, który
podbił Rosję.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że w obchody rocznicy hołdu
ruskiego „premier nie jest zaangażowany”.
Ministerstwo Kultury także nie zaplanowało
żadnych uroczystości. Rzecznik Zamku
Królewskiego, Izabela Witkowska-Martynowicz, przyznała, że „były jakieś przymiarki”,
ale z inicjatywy ostatecznie zrezygnowano.
Obie instytucje odsyłają do MSZ.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nie odpowiada za politykę historyczną i
organizację rocznic w kraju. Jednak w tym
przypadku to minister Radosław Sikorski
zainicjował rozmowy z innymi instytucjami państwowymi w sprawie uczczenia tej,
niestety, zapomnianej rocznicy. Z przyczyn
niezależnych od MSZ nie została ona należycie uczczona. Czy mamy przypominać
fatalną politykę wobec Rosji, kiedy Polska
nie zgodziła się, aby Władysław IV został
carem Rosji? A Rosjanie świętując rocznicę
wypędzenia Polaków dodają tylko splendoru
polskiej wiktorii nad Moskalami. I bardzo

dobrze, że obchodzą to
święto. Przynajmniej propaguje ono wśród Rosjan
świadomość, że Polacy
zwyciężali Rosję.
Myślę, że mają do tego
prawo. W końcu wypędzili okupanta i agresora
ze swojego kraju, więc
dlaczego mają się nie cieszyć i świętować? Była to
okupacja ich stolicy przez
wrogie państwo. Wreszcie
nie każmy im świętować
spalenia Moskwy podczas
kampanii napoleońskiej.
Wystarczy, że my za spalenie Warszawy czcimy
dowódców powsta nia
warszawskiego.
Rosjanie nie świętują
zwycięstwa nad karłem,
jakim jest dzisiejsza Polska, ale nad potężnym
(może nawet najpotężniejszym) europejskim mocarstwem, jakim Polska była w tamtych czasach. A
dla nas Polaków to jest bardzo smutne święto i ci,
którzy z tego powodu odczuwają satysfakcję i dumę,
przypominają mi siedzącego w węźle ciepłowniczym
nad flaszką denaturatu bezdomnego starego menela,
który z dumą wspomina, jaki to on w młodości był
piękny i bogaty... No, może i był, ale co z tego? Nie
spodziewałem się tego po Rosjanach. Poświęcają nam
tyle uwagi. Aż przykro, że nie możemy odpłacić im
tym samym.
Kto się czubi, ten się lubi. Każdy naród ma prawo odchorować swoją historię po swojemu. Jestem
pewien, że z czasem współpraca międzynarodowa
pomiędzy naszymi krajami powróci do tzw. normy.
W końcu dzieli nasze... narodowe flagi niewiele...
tylko kolor niebieski. Niech sobie świętują, mają
prawo. To było ich zwycięstwo. Działa to na moją
polską próżność, że Ruski świętują dwa zwycięstwa:
nad Niemcami w czasie II wojny światowej i nad
Polakami, czyli promują nas. Jesteśmy jedyni, którzy
utrzymali się w Moskwie przez dwa lata.
Tylko że większość Rosjan nie widzi związku
między tym świętem a Polakami. Jak wprowadzono
im to święto, to zapytali Rosjan, co będą świętować.
33 proc. powiedziało, że dzień zgody i pojednania (bo
i generalnie w tym święcie chodzi o jedność narodów
Federacji Rosyjskiej), 8 proc, że dzień jedności narodowej, a 5 (słownie pięć procent), że dzień wyzwolenia
od polsko-litewskich najeźdźców.

A gdy w 2009 roku zrobili taką ankietę, to po nas
już tam śladu nie było: ponad 30 proc. nie wiedziało,
45 proc. twierdziło, że dzień jedności narodowej,
6 że Matki Boskiej Kazańskiej, a 10 że rewolucji
październikowej. Na podstawie tych faktów można
przyjąć, że Rosjanie nie traktują tego święta odwetowo. Powinniśmy mieć więcej szacunku do nich,
ponieważ Rosjanie nie uciekają masowo ze swojego
kraju jak Polacy, którzy we własnym kraju mają
dobrobyt w postaci ogromnego bezrobocia i rosnącej
biedy. Polski dobrobyt doprowadza co roku do około
5000 samobójstw. Co złego w tym świecie? My też
świętujemy ich pogonienie przez Piłsudskiego. A tam
wtedy byliśmy jako agresor i tyle.
Ja wolałbym dziesięć takich świąt niż jeden wiec
na cześć Bandery. Bo co najwyżej coś uwypuklają, coś
tam historii nauczą, a i nam ujmy nie przynoszą, bo
Moskwę mało kto odwiedzał jako okupant. Próbował
Napoleon, próbował Hitler, ale tylko Polakom udało
się ją zdobyć.
12 grudnia – Dzień Konstytucji. Choć święto to
ma dosyć długą historię w ZSRR i Rosji, to jednak
jego daty zmieniały się kilkakrotnie. Do 1977 roku
Dzień Konstytucji obchodzono 5 grudnia, w rocznicę
przyjęcia stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936 roku.
Następnie przeniesiono to święto na 7 października
(rocznica konstytucji 1977 roku). Po uchwaleniu
nowej konstytucji z 1993 roku święto to obchodzone
jest 12 grudnia. Jest to dzień wolny od pracy.
Zdzisław Daraż

polak kandydatem

Główna Komisja Wyborcza zarejestrowała
kolejnych pięciu polityków jako kandydatów na
prezydenta Litwy, czyli do zajęcia stanowiska głowy państwa będzie pretendować siedmiu kandydatów. Po sprawdzeniu i potwierdzeniu wymaganych
podpisów wyborców w walce o stołek prezydencki
będą walczyć: ubiegająca się o drugą kadencję
Dalia Grybauskaitė, socjaldemokrata i europoseł
Zigmantas Balčytis, mer Wilna Artūras Zuokas,
przedstawiciel Litewskiego Związku Chłopów i
Zielonych, mer Ignaliny Bronis Ropė, poseł na
Sejm Naglis Puteikis.
Wymienieni powyżej kandydaci dołączyli do
dwóch zarejestrowanych wcześniej: posła na Sejm
z ramienia Partii Pracy Artūrasa Paulauskasa oraz
europosła z ramienia Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie Waldemara Tomaszewskiego. Prawica
Litewska zarzuca Tomaszewskiemu, że popiera go
mniejszość rosyjska na Litwie oraz to, że posiada
Kartę Polaka.
Zdzisław Daraż

Waldemar Tomaszewski
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Bogusław Kotula
To nie sztuka mieć konia, trzeba jeszcze umieć na nim jeździć.
Wielki król polski Kazimierz, niestety, metowy już Piast, to była fura
pokojowego, sprytnego, chłopskiego
monarchy. Jasne, że dobrze znał
się na wojowaniu, ale lubił także
ciepłe łóżeczka, nie tylko z pierzynką. Dla europejskiego szpanu
zafundował Krakowowi akademię,
pozwolił Rzeszowowi zostać miastem. Później różnie bywało z tymi
fantami. Ale od czego są legendy,
mity i wyobraźnia. One właśnie
są tym historyjkowym silikonem.
Znakomicie dolepiają się do starych

Stanisław Kłos

Od 2005 roku funkcjonuje Rzeszowski Obszar Metropolitarny,
niedawno pojawił się Rzeszowski
Obszar Funkcjonalny, oba mają
spełniać określone cele społeczno-gospodarcze. Oba obejmują Rzeszów i otaczające go miasta i gminy,
w jakiś sposób funkcjonalnie z nim
powiązane, niekiedy od stuleci. Niezależnie od aspektów gospodarczych
prezentują one spore walory naturalne i kulturowe, a co za tym idzie,
także turystyczno-krajoznawcze. Nie
jest to żadnym odkryciem, wszak
mieszkańcy Rzeszowa od dawna
wykorzystują okoliczne tereny dla
celów rekreacyjno-wypoczynkowych, jednak – jak dotychczas –
dzieje się to w stopniu znikomym.
Z obserwacji wynika, że tylko
nieliczne osoby wybierają się w
dnie wolne od pracy na wycieczki,
czy spacery w najbliższe, lub też

Bezdomni to jeden z najbardziej
skrajnych stanów ubóstwa. Neleży
ich pojmować jako ludzi w kryzysie,
którzy zostali wykorzenieni społecznie i nie są przystosowani do życia
w społeczeństwie zorganizowanym.
Bywa, że ludzie ci nie znajdując
oparcia ani w rodzinie, ani w znajomych, doświadczają upokorzeń,
tracą wiarę w sens życia i nawet
popełniają samobójstwa.
Skala tego zjawiska niepokojąco
rośnie. W kraju oficjalna liczba bezdomnych (dane z 2011 r.) wynosi 31
tysięcy. Było to o 19 procent więcej
niż w 2009 roku. Z kolei według
danych organizacji pozarządowych,
mamy w Polsce ponad 100 tysięcy
osób bezdomnych. Większość z
nich zimą szuka dachu nad głową
w schroniskach i noclegowniach, ale
1/3 nocuje w altankach działkowych,
pustostanach, dworcach kolejowych
i klatkach schodowych. Ich liczba
na Podkarpaciu wynosi około 1000
osób, a w samym Rzeszowie jest ich
około 150. Piszemy około, ponieważ
można mówić także o bezdomności
jawnej i ukrytej, rozumiejąc przez
pierwszą sytuację braku mieszkania
i dachu nad głową, a przez drugą
sytuację warunków mieszkaniowych

miast, wielkich ludzi, do gór, jezior,
zrujnowanych dworów i pałaców,
mogił, połonin, rzek i wielu jeszcze
innych naturalnych i nienaturalnych
cudów. Nie potrza butaprenu, ani
kropelki. Ci lepiacze rodzą się nie
tylko na legendarnych kamieniach.
Przeszły Rzeszów nie załapał
się na ten trochę duchowy kawałek
cudownego, innego, lepszego swojego światka. W czasach nowszych ten
świat grozy i miłości też nie kleił się.
Chociażby ta legenda Stasia, admirała Nitki. Czy był nią, czy może
rozmowny Wisłok po legendzie
płynie? Kiedy swego czasu pisałem
o przyfarnym folwarku, który mocno okrojony dotrwał do początków
Ludowej, właściwie nie miałem
pojęcia, że w swoim czasie właśnie
ten folwark załapał się na blisko 3
łany gruntu. Przecież to blisko 60
hektarów baryłek, a to nie działka
pracownicza. Co do dzisiaj ostało
się z tego? Żaden mit czy legenda
nie przeorała tych morgów.
Wierzby, sistry kochane,
płacząc zielenią obłych łez...
Tak pisał jeden z Małpiego Gaju,
który nie został poetą. Za Ludowej
dwie pojemne stodoły Cezas-u
zapakował pomocami naukowymi.

baju, baju, jak w gaju

Sącząca się środkiem Mikośka od
Staroniw y do poczty została
wpuszczona w kanał i wierzbowe łzy
zmieniły kolor z zielonego na szary.
Na betonach piło się „wino”, kopało
balon, łupano w oko i zechcyka,
zatwierdzano sympatie, obiecywano, że na bich men, odszukiwano
miłości. Szybko ten tajemniczy
kawałek zielonego Rzeszowa stał się
sexi. Mieliśmy wtedy po dwadzieścia
lat... Ta zachwaszczona, zakrzaczona, zarośnięta ostoja intymności
przyciągała nie tylko tych z żyletki,
opendu, czy klubu łapaczy d... Kiedy
wreszcie uziemiono Mikośkę, dawna
nazwa Małpi Gaj wróciła na swoje
wyleżane przez pokolenia miejsce.
Sama nazwa Małpi Gaj jest chyba
grubo starsza, aniżeli mniema się.
Dzisiaj tamto wszystko jest nie do
ugryzienia, nawert ząbkami pucowanymi codziennie pastami sensodyne czy colgate. Było w Rzeszowie
jedno a nawet dwa inne miejsca tak
samo nazwane. Tam też był gąszcz
i wysoka trawa. Jasne, że kusiło to
tych betonowych. Małpy żyją w Azji,
Afryce i na Madagaskarze. Brzydkie,
ładne, obrośnięte, łyse, z czerwony-

mi gębami i d... A wszystkie przypominają człowieka! Ki diabeł, ty
małpo! Wszystkie cechy małp są na
nie, no może jedynie ta, no wiesz.
Małpka na jeden raz.
Przed wojnami I i II, a także za
Ludowej, spora ilość wojska kwaterowała w Rzeszowie, a żołnierz
przecie nie z tytanu. Jest nawet
sporo informacji o tym, jak te rzeczy
załatwiało się na lewo. Czy były w
Rzeszowie oficjalne domy publiczne?
A hotele, a domy schadzek, a cichodajki? To było tabu tylko dla picu.
Zresztą, nie miejsce na takie kawałki. Wystarczy tylko powiedzieć, że
przy staromiejskim wygonie i przy
ul. Dąbrowskiego stały wspaniałe
figury św. Jana Nepomucena. Po
co tam stały? Groźba dużej wody
to jedno, a bliskość ludnych koszar
to drugie. Trzeba przyznać, że
zarośnięte wysoką wikliną brzegi
Wisłoka odstraszały. Liska za dnia i
owszem, ale wieczorem i nocą, brrr.
Dzisiaj tamte seksualne zmagania
są śmieszne, durnowate, niedorozwinięte. A może z tego niedorozwoju
coś jednak zostało? Chodzenie tylko

do dwudziestej z Basią czy Marysią – ciemnota! Pisanie liścików,
układanie wierszy, czekanie aż ona
wyjdzie ze szkoly czy domu – ciemnota! Pożyczanie książek, zeszytów
– ciemnota! Długie spacerowanie,
wzdychanie, marzenia – ciemnota!
I ta olbrzymia radość, siedzenie
obok siebie w kinie, drżące szukanie
swoich spoconych dłoni – jaśniej,
czy bardziej ciemno?
Na gitary strunach czyjeś ręce,
wtórowały tęsknie tej piosence...
Klaun, mały biedny k laun, ma
takie czułe serce... Legendarny już
Mieczysław Ziemniak ze swoim
zespołem wiedział, jak i co grać
na zabawach, wieczorkach, potańcówkach. Trafiały się prywatki, a
jakże! Krótkie, szarpane, spocone.
Poddenerwowane godziny i minuty.
Patefon, stare płyty i ... Gdzie się
podziały tamte prywatki, niezapomniane...?
Gdy w Małpim Gaju uschnie ta
ostatnia wierzbowa staruszka, to
zatrzasną się jakieś drzwi, już nie
do otwarcia, nawet przez dziejowy
przeciąg.

dookoła rzeszowa i trochę dalej

dalsze okolice miasta, a przecież pod
wielu względami są to tereny temu
sprzyjające. Zarówno na północ
od miasta, pośród równin Kotliny
Sandomierskiej, jak i na południe,
pośród wzniesień Pogórza można
nacieszyć się urokami krajobrazu i
bogactwa przyrody, doznać smaku
wędrówki i wypoczynku na łonie
natury.
Aby lepiej poznać otoczenie
Rzeszowa i zachęcić mieszkańców
miasta do większego wykorzystania
jego walorów, będziemy w kolejnych
numerach prezentować poszczególne
gminy i miasta wchodzące w skład
wymienionych obszarów.
I. Po obu stronach Strugu
Na początek miasto i gmina
Tyczyn. W skład tej jednostki terytorialnej wschodzi miasto Tyczyn
oraz wioski: Nowy Borek, Stary
Borek, Hermanowa, Kielnarowa i
Matysówka. W sumie jest to blisko
83 km2 wzgórz i dolin. Tak się
bowiem składa, że prawie cała gmina położona jest na północnej krawędzi Pogórza Dynowskiego. W jej
krajobrazie dominują łagodne pasma
wzgórz sięgające wysokości 350-390
m n.p.m., porozdzielane dolinami
Strugu i jego licznych dopływów.
Urozmaiconej rzeźbie terenu towarzyszy różnorodność środowiska
przyrodniczego, przejawiająca się
występowaniem sporej ilości lasów,
zagajników i nieużytków rolnych.
Dominuje tu krajobraz kulturowy,
w dużej części wykorzystywany

rolniczo. Wzbogacają go jednak
enklawy krajobrazu półnaturalnego,
a nawet, w niewielkich fragmentach,
naturalnego.
W urozmaicony układ wzgórz
i dolin wkomponowane są zabudowania miasta i wiosek tonące
pośród drzew, zaznaczone wieżycami kościołów. Z wyjątkiem
Tyczyna, lokowanego w 1368 roku,
pozostałe miejscowości pojawiły
się w ciągu XV wieku, chociaż niektóre z nich, być może, powstały
wcześniej. Pośród przeważających,
nowych domów rzadko już można
spotkać relikty starej zabudowy,
lecz i zabytkowych budowli jest tu
w sumie sporo.
W samym Tyczynie zachował
się zabytkowy układ przestrzenny
miasteczka sięgający czasów średniowiecza, interesujący zespół parafialny – kościół pw. św. Katarzyny i
Świętej Trójcy z początków drugiej
połow y XV wieku, gruntownie
przekształcony w XVIII stuleciu
i budynek plebanii z tego okresu.
W północnej części miasta, w otoczeniu rozległego parku, znajduje
się interesujący, eklektyczny pałac
zbudowany w drugiej połowie XIX
wieku. Nieopodal, w zabytkowym,
niedawno odrestaurowanym dawnym spichlerzu dworskim, mieści
się małe muzeum.
Szczególnie godny uwagi jest
zespół klasztorny dominikanów w
Starym Borku, pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku. Kościół

Pałac w Tyczynie
klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP
to jeden z cenniejszych zabytków w
regionie, znany jako sanktuarium
Maryjne. Znajduje się tu słynący
łaskami obraz Matki Bożej zwanej
Borecką, według tradycji pochodzący z XIV wieku. W Starym
Borku jest jeszcze zabytkowy kościół
parafialny pochodzący z lat 19281938. W Hermanowej i Kielnarowej
zachowały się stare dworki, pierwszy
pochodzący z XVII-XIX wieku, drugi z XVII-XVIII wieku.
Urozmaicona rzeźba terenu i różnorodność środowiska przyrodniczego sprawiają, że jest to wdzięczny
teren do spacerów i wycieczek, tak
pieszych, jak i rowerowych. Można
tu miło spędzić czas rozkoszując się

ludzie bezdomni

drastycznie odbiegających od społecznie akceptowanego standardu.
Bezdomni budzą negatywne skojarzenia. Oto w Łodzi młoda kobieta
skopała na śmierć bezdomnego, bo
przeszkadzało jej to, że chrapie na
klatce schodowej - ustaliła łódzka prokuratura. W 2012 roku w
Rzeszowie kilkunastoletni chłopcy
pobili, oblali benzyną i podpalili
śpiącego na ławce 50-letniego bezdomnego. Mężczyzna w ciężkim
stanie trafił do szpitala.
Bezdomni bywają też wykorzystywani. Prokuratura w Rzeszowie
oskarżyła aż 64 bezdomnych z
województwa podkarpackiego i
lubelskiego o wyłudzenie z banków
kredytów na kwotę około 4,5 mln
złotych. Ludzie ci byli podstawiani
przez oszustów. Dostawali od swoich
mocodawców fałszywe zaświadczenia o dochodach, a czasem nawet
eleganckie ubrania. Potem w banku
pod własnym nazwiskiem składali
wnioski o pożyczki wynoszące ok.
60-80 tys. zł. Większość pieniędzy
oddawali organizatorom szajki, którzy zapewniali ich, że będą spłacać
kredyty, a potem, oczywiście, nie
dotrzymywali słowa. Ostatnio podrabiane kosmetyki, alkohol, papiero-

sy bez poskich znaków akcyzy, zarekwirowali celnicy w przemyskich
noclegowniach. Bezdomni też są
pierwszymi śmiertelnymi ofiarami
srogich zim.
Kim są bezdomni? Z jakich grup
społecznych się rekrutują? Odpowiedzi bywają zaskakujące. A więc ich
przekrój społeczny, zawodowy bywa
rozległy. Wśród nich są ludzi z marginesu społecznego, ale i byli dyrektorzy dużych przedsiębiorstw, ludzie
pełniący niegdyś eksponowane stanowiska, osoby bez wykształcenia i
z dyplomami wyższych uczelni. Po
prostu zaskakujące niekiedy koleje
losu doprowadzają tych ludzi do
skrajnego ubustwa
Przyczyny bezdomności bywają
różnorodne. Najczęściej spotykaną
jest utrata pracy i w ślad za tym
brak pieniędzy powoduje, że nie jest
płacony czynsz, a to w konsekwencji
skutkuje eksmisją z zajmowanego
mieszkania. Liczną kategorią bezdomnych są mieszkańcy byłych
hoteli robotniczych. Wraz z końcem
PRL hotele te zostały zlikwidowane
i w ślad za tym wielu ich lokatorów
straciło mieszkania. Kolejną, liczną
kategorią są osoby opuszczające
zak łady karne. Często bowiem

bywa tak, że więźnia żona wymeldowuje go z domu i wracając po
odbyciu kary zostaje w mieszkaniu
ślubną z kochankiem. Mamy też
grupę bezdomnych wywodzących
się z patalogicznych rodzin. A więc
alkoholizm, ustawiczne awantury
domowe powodują, że rodziny takie
osobę wypychają z domu.
Kolejną, zarazem najbardziej
niepokojącą, grupę bezdomnych
stanowią ludzie młodzi. Narkotyki,
alkoholizm, złe towarzystwo powodują, że rodzice nie mogąc sobie
poradzić z synem, zmuszają go do
opuszczenia domu, albo też młody
chłopak, nie chcąc słuchać ciągłych
utyskiwań ojca, matki sam opuszcza
dom. - Młodzi też są najtrudniejsi w
resocjalizacji. Z oporami się asymilują i z trudem podporządkowują się
obowiązującym w ośrodku zasadom.
- Mówi Aleksander Zacios, prezes
Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. - Ostatnią
grupą są ludzie chorzy. Aktualnie
w ośrodku jest 20 osób chorych na
schizofrenię. Ale jakoś przy pomocy
lekarzy zapewniamy tym ludziom
pomoc i ulgę. Radzimy sobie z
tą grupą – mówi prezes. Ponadto
podziału można jeszcze dokonać na

rozległymi i miłymi dla oka widokami, roztaczającymi się z niemal
każdej wyniosłości. Jednym z takich
urokliwych miejsc jest wzgórze
nad klasztorem dominikanów w
Starym Borku, z zabytkową kaplicą
Matki Boskiej Bolesnej. Innym jest
wierzchowina wzniesienia Łanów
Bialskich i Tyczyńskich wysokości
361 m n.p.m. z charakterystycznym
masztem stacji przekaźnikowej.
Uzupełnieniem naturalnego krajobrazy są liczne w tych stronach
stare kapliczki i przydrożne krzyże,
stojące pośród pól, lub skryte w głębi
lasów. Jedną z nich jest powszechnie
znana kaplica nad źródłem w Przylasku Hermanowskim.

bezdomnych mających emeryturę,
rentę i takich, którzy są jej pozbawieni.
W literaturze fachowej wyróżnia się bezdomnych z przymusu i
z wyboru. Bezdomni z wyboru to
ludzie o specyficznych predyspozycjach osobowościowych, przekonaniach, które nie pozwalają im
nigdzie osiedlić się na stałe, zadomowić. Ludzie ci reprezentują typ
wiecznego tułacza, wędrowca, który
odrzucił normy życia społecznego.
Bezdomni z konieczności to ludzie,
którzy doznali niejako losowego
przymusu i posiadają osobistą przyczynę bezdomności.
Przywykło się sądzić, że pozbawieni mieszkań bywają tylko mężczyźni. Tymczasem w niemałym
stopniu alkoholizm i w ślad za tyum
bezdomność występuje również u
kobiet. W 2012 roku policjanci znaleźli na terenach rzeszowskiej Żwirowni przy ulicy Kwiatkowskiego
szałas i mieszkającą w nim kobietę.
Pomimo nalegań, by choć na kilka
dni przeniosła się do schroniska,
kobieta nie chciała opuścić miejsca,
w którym przebywała.
Marian Ważny

ECHO RZESZOWA

Rozmaitości

ZDARZENIA I WSPOMNIENIA

gałkorze pod kasztanami

W przedwojennym Rzeszowie, podobnie jak w innych
miastach Galicji, rozwijało się zainteresowanie sportem.
Wszędzie zaczynało się od wielkich załóg Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” i wszędzie od wielkiej popularyzacji futbolu. Kolebką duchowości sportowej i polskiego futbolu był przede wszystkim Lwów. Tu w 1903
roku powstały pierwsze kluby piłkarskie: Lwowski Klub
Piłki Nożnej „Sława”, który rok później przyjął nazwę
„Czarni”, a także klub sportowy „Lechia”. W 1904 r.
powstaje najsłynniejszy lwowski klub „Pogoń”.
Drugim bardzo ważnym miastem w historii piłki
nożnej w Polsce jest Kraków. Tu w 1904 r. powstają dwa
ważne kluby piłkarskie – Cracovia i Wisła. Z satysfakcją można uznać, że do pierwszych klubów piłkarskich
w Polsce zalicza się również rzeszowski klub piłkarski
CWKS Resovia. Na jubileuszowym znaczku „Resovii”
widnieje dumnie 1905 r. Nic więc dziwnego, że chociaż
w Rzeszowie powstały później dwa kluby, to przed wojną
liczyła się tylko „Resovia”, a ściślej jej piłkarze, którzy
uczestniczyli w rozgrywkach lwowskiej ligi okręgowej,
a drewniana trybuna boiska 17 Pułku Piechoty przy ul.
Langiewicza, były pełne, kiedy grała ukochana jednostka.
Nawet małe dzieciaki bez zająknięcia potrafiły wymienić
nazwiska czołowych wówczas piłkarzy, swych idoli: R.
Saneckiego, S. Brydaka, J. Chwałki, J. Wiedera, K. Malczewskiego, S. Hajdasia, B. Dyląga, E. Kotelnickiego, a
przede wszystkim S. Barana, T. Hogendorfa i J. Wróbla.
Fascynacja piłkarzami „Resovii” przeniosła się na
boiska szkolne, w podwórza, na łąki, na Olszynki, a także
na aleję Pod Kasztanami w okolicach zaplecza kamienicy
przy ulicy Zamkowej 11. Wymiary i kształt boiska oraz
kilka drzew kasztanowca pokazały, że w gałę (tak nazywano kultowy, kulisty, skórzany przedmiot zamykający
gumową duszę z nadmuchanym powietrzem, skórzanym
rzemykiem z guzem na końcu), można grać wszędzie.
Jurek Talaga, mieszkaniec kamienicy przy ulicy

Zamkowej 11, obecnie 13 opowiadał, że kilka razy w
tygodniu o ustalonej godzinie, na umówionym odcinku
alei zbierała się stała grupka gałkorzy, by sobie pograć.
Najważniejszą osobą, która dokonywała podziału na dwie
drużyny, rozpoczynała i kończyła grę, był zawsze właściciel gały. Nikt mu nie śmiał się sprzeciwić, ponieważ
w każdej chwili mógł wziąć piłkę pod pachę i opuścić
pole gry! Czasami dochodziło do takich dramatycznych
wydarzeń, zazwyczaj przy głośnych dyskusjach, czy padła
bramka oraz kto kogo sfaulował (nie było przecież ani
siatek, ani poprzeczki, a za bramkę służył słupek ze
sporego kasztanowca oraz drugi słupek utworzony z
cegły lub kamienia.
Składy dwóch drużyn walczących ze sobą składały się
przeważnie z młodocianych mieszkańców ulic: Zamkowej, Orlicz Dreszera, placu Szreniawitów i Kraszewskiego. Grali systemem, który został w latach powojennych,
przejęty przez najlepsze reprezentacje i kluby na świecie.
Graliśmy bowiem systemem - wszyscy atakują i wszyscy
bronią! Wśród wybitnych gałkorzy z bazy w alei Pod
Kasztanami zapamiętano nazwiska: Jurka Bergiera,
Ryśka Zwierzyńskiego, Remka, Kleinmana (syna znanego żydowskiego adwokata), Jurka Talagi (dostał piłkę
na imieniny i wyznaczał składy) oraz Kazika Dejmka.
Tak – przyszłego wybitnego reżysera (pamiętne „Dziady” w Teatrze Narodowym) oraz późniejszego ministra
kultury i sztuki!
Mecze odbywały się podczas normalnego ruchu pieszego. Na całe szczęście w alejach nie bywało większego
ruchu, a nasze przepisy przewidywały krótkie przerwy
na przepuszczanie kobiet z dziećmi, szczególnie z dziećmi w wózkach. Po każdej takiej przerwie grę wznawiano
rzutem sędziowskim. Dokonywał go każdorazowo właściciel piłki, który pełnił funkcję arbitra w wyjątkowo
dyskusyjnych sytuacjach. Grę rzutem sędziowskim
wznawiano również po przyniesieniu piłki, która często
wpadała do ogrodu willi na ulicy Zamkowej 9 lub przez
drucianą siatkę ogrodzenia Zamku Lubomirskich na sam
dół długiej skarpy.
Nic nie mogło zniechęcić gałkorzy do gry w gałę w
alei Pod Kasztanami. Nie było wówczas orlików, ani płyt
trawiastych na boiskach klubowych. Były natomiast chęci
i umiłowanie piłki nożnej ponad wszystko.
Warto dodać, że u wielu współczesnych mieszkańców Rzeszowa, miłość do piłki nożnej i do „Resovii”
przetrwała do dzisiaj. Niestety, jest to uczucie bez wzajemności. Zawodnicy „Resovii” w innych dyscyplinach
osiągnęli wyniki na poziomie najwyższych lig, a nawet
tytuły mistrzów Polski, a tymczasem piłkarze nożni
walczą gdzieś nisko, w czym zresztą pomagają niektórzy
kibole, którzy kompromitują ten zasłużony klub w Polsce
chamskim zachowaniem, bójkami, o których głośno nie
tylko w Rzeszowie. Szkoda, że nie potrafią uszanować
tradycji klubu i jego biało-czerwonych pasów, które
zobowiązują.
Zbigniew Gibała
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ii rzeszowski
dzień katyński
Od lewej: Dominik Boratyn, Kamil Skwirut,
Elżbieta Gwardecka, Bożena Zięba, Dorota
Kozioł, Małgorzata Baran, Karol Piękoś, Dariusz
Ziaja.

Od dwóch lat Szkoła Podstawowa
nr 25 w Rzeszowie organizuje obchody Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego.
W tym roku, w dniu 14 kwietnia
rozpoczęto obchody zorganizowaną
w szkole uroczystą akademią dla
uczniów klas 1-5 oraz nauczycieli.
Zaprezentowano program słowno-muzyczny autorstwa Małgorzaty
Garlak-Niedziółki, oprawę muzyczną opracował Robert Walawender,
a scenografię Dorota Sroczyńska,
Elżbieta Kluz i Wojciech Trzyna.
Po akademii, uczniowie poszczególnych klas brali udział w konkursach,
wycieczce do wojskowych warsztatów
technicznych, w prelekcji o tematyce
katyńskiej, którą prowadziła Jadwiga
Kupiszewska i prelekcji Mariana
Irzyka o symbolach narodowych,
postawach patriotycznych.
O godz. 11.00 w Młodzieżowym
Domu Kultury odbyła się druga
część imprezy, w której uczestniczyli
m.in. uczniowie klas szóstych wraz

z wychowawcami, zaproszeni goście
oraz młodzież rzeszowskich szkół
średnich. Zebranych powitała dyrektorka szkoły Bożena Zięba. Odczytano listy gratulacyjne przysłane od
patronów honorowych uroczystości,
potem rozpoczęła się część słownomuzyczna, połączona z prezentacją
multimedialną.
Krótką prelekcję wygłosił Kamil
Skwirut - pełnomocnik rodzin
katyńskich w Strassburgu. Następnie
rozpoczęła się konferencja naukowa
zorganizowana przez studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy przybliżyli zebranym gościom
sylwetki katyńczyków pochodzących
z okolic Rzeszowa. Otwarto też
wystawę fotograficzną poświęconą
Józefowi Baranowi-Bilewskiemu,
olimpijczykowi, lekkoatlecie, zawodnikowi „Resovii”, pochodzącemu z
Racławówki, a zamordowanemu w
Katyniu.
Ryszard Lechforowicz

TANKUJ
Stacja benzynowa
ul. Lubelska
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PUCHAR TYMBARKU

Po dwóch dniach pasjonującej rywalizacji wyłonieni zostali piłkarscy mistrzowie województwa podkarpackiego do
lat 10 i 12, zarówno wśród chłopców,
jak i dziewcząt. W zakończonym finale
wojewódzkim XIV edycji Turnieju „Z
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” triumfowały zespoły ZS Orlik
Harasiuki i UKS 6 Rzeszów w kategorii
U-10 oraz SP 2 Przeworsk i UKS 6 Jasło w
U-12. Zwycięskie zespoły będą stanowić
trzon reprezentacji województwa podkarpackiego w finale ogólnopolskim, który
rozstrzygnie się już 2 maja na Stadionie
Narodowym w Warszawie. Najlepsi z najlepszych wyjadą na mecz Niemcy-Polska
do Hamburga.
Finały województwa podkarpackiego
zostały rozegrane w dniach 11–12 kwietnia na obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, przy ulicy Hutniczej
15 w Stalowej Woli. Boiskowe zmagania
dzieci były częścią prawdziwego festiwalu
futbolu, w którym uczestniczyli rodzice,
trenerzy oraz sympatycy piłki nożnej
dopingujący reprezentantów swoich miast
i szkół. Pierwszego dnia o miano najlepszych walczyły drużyny dziewczynek i
chłopców w kategorii U-10, drugiego na
murawę wybiegli o dwa lata starsi zawodnicy. Łącznie o prymat w województwie
i awans do wielkiego finału walczyło aż
85 drużyn.
Drugiego dnia zawodów do grona
najlepszych piłkarek województwa podkarpackiego dołączyły zwyciężczynie
kategorii U-12. Dziewczynki z SP 2
Przeworsk pokonały po serii rzutów

karnych 0:0 (2:1) SP
2 Kolbuszowa. Zadowolenia z gry swoich
podopiecznych nie
krył trener mistrzyń
Marian Pieniążek.
W r y wa lizacji
chłopców do lat 10
bezkonkurency jny okazał się zespół
UKS 6 Rzeszów, który
wygrał z SP 5 Dębica.
Po zakończeniu spotkania poziom sportowej rywalizacji ocenił
trener zw ycięzców,
Maciej Dziwisz: –
Byliśmy dziś świadkami fantastycznego widowiska. Zagrało tu
dziś mnóstwo drużyn i wszyscy doskonale się bawili. Nawet ja jako trener miałem
wielką frajdę z obserwowania rywalizacji
młodych zawodników. O naszym sukcesie zadecydowała dziś przede wszystkim
dobra dyspozycja chłopaków, ale też
ranga turnieju dodatkowo zmobilizowała
nas do walki o podium.
Radość z awansu do finału ogólnopolskiego to dopiero połowa sukcesu.
Trenerzy zwycięskich drużyn, aby zwiększyć szansę swoich zespołów na zdobycie
mistrzostwa Polski, mogą wzmocnić drużyny o maksymalnie 5 wyróżniających się
zawodników wybranych z pozostałych
uczestników finału wojewódzkiego.
Dzięki temu idea wyłaniania piłkarskich
talentów jest precyzyjnie i skutecznie
realizowana, a najbardziej uzdolnione
piłkarsko dzieci w kraju dostają szansę
na zaprezentowanie i sprawdzenie swoich
umiejętności na najwyższym poziomie
podczas rywalizacji ogólnopolskiej.
Do rywalizacji i piłkarskiej zabawy w
ramach XIV edycji Turnieju „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku” zgłoszona została rekordowa liczba ponad 200
000 dzieci z całej Polski. Tak wysoka
frekwencja czyni rozgrywki o Puchar
Tymbarku największym turniejem piłkarskim dla dzieci w Europie.
Organizatorem i pomysłodawcą turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a
sponsorem głównym od ośmiu lat firma
Tymbark.
opracował Zdzisław Daraż

NASZA WODA TO CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ !

Miejskie Przedsiębiorstwo
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■ 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

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

wierni rzeszowowi
ciąg dalszy ze s. 7
Choreografami i reżyserami głównych koncertów
festiwalowych byli, często kilkakrotnie: Bożena
Niżańska, Igo Wachowiak, Alicja Haszczak, Romuald Kalinowski, Anatol Kocyłowski, Witold Zapała
oraz Janusz Chojecki – pełniący w tym roku, kolejny
już raz, funkcję dyrektora artystycznego.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że festiwale
były w przeszłości dla Rzeszowa czynnikiem miastotwórczym, mobilizującym władze do tworzenia
coraz lepszych warunków do organizacji tej, a także
innych wielkich imprez. Potrzeby festiwalowe były
niegdyś jednym z głównych argumentów przemawiających za budową hali widowiskowej, a kolejne
festiwale mobilizowały różne służby do poprawy
stanu dróg, chodników i ogólnej estetyki miasta.
Prężna działalność Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” spowodowała przekazanie mu kamienicy w Rynku, w której już ponad
20 lat działa Dom Polonii, organizując nie tylko
imprezy artystyczne z udziałem Polonii i Polaków
z zagranicy, ale także konferencje międzynarodowe,
kursy i szkolenia, kolonie i obozy, działalność charytatywną na rzecz Polaków na Wschodzie itp. Od

lat działa tu też Centrum Dokumentacji Polonijnego
Ruchu Artystycznego – gromadząc i udostępniając
materiały do badań, wydawnictw i działalności
szkoleniowej. W XVI Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który odbędzie w
dniach 23 – 30 lipca br. udział weźmie 38 zespołów
z 14 krajów. Członkowie zespołów - w liczbie 1100
osób - zaprezentują się rzeszowskiej publiczności
25 lipca w barwnym korowodzie, który przejdzie
ulicami: Lubomirskich, Grunwaldzką, Kościuszki
– do Rynku, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie
Festiwalu. Tam też w dniach 26 i 27 lipca, zgodnie
z wymogami regulaminowymi, zespoły prezentować
będą swoje programy. W dniach tych, w ramach
tzw. Dni Polonijnych występować będą też w miastach i gminach województwa podkarpackiego. Na
główne koncerty organizatorzy zapraszają chętnych
do hali widowiskowej na Podpromiu, gdzie 28 lipca
odbędzie się koncert. „Folklor Narodów Świata”, a
dzień później, 28 lipca – Koncert Galowy z udziałem wszystkich uczestników. Wierzę, że jak zawsze
publiczność przyjmie ich serdecznie, a zespoły
dostarczą wielu wrażeń.
Lesław Wais

CZYSTE WODY - ZDROWE RYBY
Zakończył się
konkurs plastyczny dla dzieci w
w ieku przedszkolnym i szkoły podstawowej
z terenu miasta
R z esz owa ora z
powiatu rzeszowskiego pn. „Czyste
wody – zdrowe
ryby”. Była to już
16 edycja konkursu, któr y organizowały Polski
Zw i ą z e k Wę dkarski – Koło nr
7 „Sazan” oraz
Osiedlowy Klub
Kultury „Gwarek”
z osiedla Kmity
R zeszowsk iej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem konkursu
było propagowanie szeroko pojętej ekologii ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Jury konkursu w składzie: Jerzy Bobola,
Irena Świętek oraz Marta Leś postanowiły za
najlepsze prace przyznać nagrody rzeczowe i
wyróżnienia zwycięzcom konkursu. Przy ocenie prac wzięto pod uwagę: pomysłowość, trafne uchwycenie problemu ekologii, wykorzystanie ciekawych technik oraz zastosowanie dużej
kolorystyki. Nagrody ufundowane przez Polski
Związek Wędkarski zostały wręczone uczestnikom konkursu w obecności ich nauczycieli
i rodziców. Wręczyli je Marek Cenar z Koła
„Sazan”, Józef Kanik i Stanisław Rusznica ze
Spółdzielczej Rady osiedla Kmity oraz członkowie jury obecni na uroczystości. Kierowniczka
OKK „Gwarek” Józefa Zabłocka oraz Irena
Świętek – instruktor i opiekun konkursu zorganizowały piękną wystawę wyróżnionych w
konkursie prac. Najwięcej wyróżnień otrzymały

dzieci z Przedszkoli nr 9 i 24 oraz SP 15, 23, 25
i Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie.
Z powiatu rzeszowskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymały dzieci z SP w Kielnarowej.
Wśród wyróżnionych uczestników znaleźli się:
Wiktoria Rybka, Oliwier Szymko, Nadia Sołtys, Hubert Blahaczek, Julia Majewska, Oliwia
Kabarowska, Julia Zaręba, Weronika Kontor,
Szymon Popek, Dominika Głuchowicz, Martyna Kiernicka, Natalia Jeż, Dominika Zięba,
Kinga Nita, Aleksandra Krawczyk, Amanda
Krukar, Magdalena Nowicka, Kacper Kułak,
Bartosz Morawiec, Julia Wajgiel, Wiktoria
Stanio, Martyna Pasternak, Mikołaj Reszko,
Jagoda Danilczuk. Nauczyciele otrzymali listy
gratulacyjne.
Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne można oglądnąć w sali wystawowej OKK
„Gwarek” oraz na stronie internetowej: www.
sazan7.net
Stanisław Rusznica
Fot. Jerzy Bobola

bibliografia
„echa rzeszowa”
Rozmowa z mgr Elwirą Wróbel, autorką
Bibliografii „Echa Rzeszowa”
- Co zawiera ta bibliografia?
- Czasopismo jest miesięcznikiem społeczno-kulturalnym, wydawanym przez Towarzystwo
Przyjaciół Rzeszowa, adresowanym do mieszkańców Rzeszowa i regionu. W bibliografii
zostały zarejestrowane artykuły opublikowane
od pierwszego numeru w 1996 r. do 216 numeru
z grudnia 2013 r. (w sumie 218 numerów).
Zawartość miesięcznika stanowi cenne
źródło informacji o współczesnym Rzeszowie,
jego historii, problemach społecznych, gospodarczych, poltycznych i kulturalnych. Informacje stworzone przez autorów mieszkających
w Rzeszowie wybiegają często poza region. Są
artykuły o tematyce ogólnopolskiej a nawet i
międzynarodowej.
- Co jest celem takiej bibliografii?
- Jej celem jest oddanie czytelnikowi narzędzia, które ułatwi szybkie wyszukiwanie treści i
dotarcie do interesujących go informacji bibliograficznych oraz biograficznych. Oczywiście,
zakres informacji ograniczony jest zawartością
tych 218 numerów czasopisma.
- Bibliografia zostanie wydana w formie zwartej. Jak należy się nią posługiwać?

- Zastosowałam układ działowy. Jest 16 działów głównych i dalsze poddziały szczegółowe,
oparte na schemacie bibliografii regionalnej
województwa podkarpackiego. Jeśli artykuł
dotyczy tematyki kilku działów, są odsyłacze
ze wskazaniem numeru pozycji z pełnym
opisem bibliograficznym. W obrębie poddziałów jest układ alfabetyczny według tytułów
zarejestrowanych artykułów. Opis bibliograficzny oparłam na normie Marii Janowskiej
„Opis bibliograficzny artykułów (interpretacja
postanowień PN-N-01152)”. Do większości
dołączyłam adnotacje, a całość uzupełniłam
indeksem autorskim. Dodam, że dla ułatwienia wyodrębniłam 4 okresy: I – 1996-1999, II
– 2000-2005, III – 2006-2007, IV – 2008-2013.
Każdy okres ma swój indeks i podzielony jest
na te same działy.
- A w jakiej formie ukaże się bibliografia?
- Ja nagram ją na płytce. A reszta należy
do Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, do jego
prezesa.
- Dziękuję za rozmowę. Informuję, że bibliografia zostanie wydana w formie broszury i
będzie można ją nabyć w TPRz za niewielką
odpłatą.
Józef Kanik
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powiedzieli

Partia, która nie ma swojego prezydenta, lub jego zastępcy, stara się w mieście
działać jak najmniej, próbuje torpedować
każdą inicjatywę urzędu.
prezydent Tadeusz Ferenc
Gdy słyszę wiceminister Seredyn, by
nie używać dzieci niepełnosprawnych jako
argumentu, mam wrażenie, że ktoś dał mi
w twarz.
publicystka Agata Nowakowska
To smutne i znamienne, szczególnie
w Międzynarodowym Dniu Teatru, że w
Teatrze im.Siemaszkowej w Rzeszowie
wciąż główną rolę grają politycy.
publicystka Magdalena Mach

Błąd, że politycy PO i PiS ścigali się w
zachęcaniu Majdanu do rewolucji. Trzeba
było namawiać do pokojowego porozumienia, tak jak stało się w Polsce w 1989
r. Wspierając Ukrainę zawsze powinniśmy
być pół kroku za Niemcami, bo dziś za
wsparcie dla Ukrainy najbardziej płacą
polscy rolnicy.
europoseł Jarosław Kalinowski
Część ludzi ma dziwną potrzebę, aby
zginąć na barykadzie w wieku 50 lat. Tylko
nikt już tych barykad nie buduje, ale oni
tego nie dostrzegają. W czasach, gdy rzeczywiście można było się wykazać, dzisiejsi
krzykacze pili wino i obciskiwali kolejne
dziewczyny. Teraz skrycie marzą, aby w
Polsce znów zdarzył się Majdan, a oni będą
mogli wtedy prowadzić tłum na barykady.
felietonista Krzysztof Skiba

POLICJAŁKI

Wielkanocnie
pobiesiadować
można
bez pół
litra, a
nawet i
świątecznej baby,
ale nie
da rady
zasiąść
do świątecznego
stołu, na którym nie serwowano by jaj
wielkanocnych, w tym i tych malowanych,
oblepianych i drapanych na różniste sposoby.
No, bo gdyby ich zabrakło, to wtedy byłyby
już jaja jak berety. Spełniają one bowiem na
tym stole rolę wigilijnego opłatka, albo może
odwrotnie. Bez jaj koszyk na święconkę też
byłby nieważny, jak pismo sołtysa bez pieczęci. Jeśli tak, to znaczy, że jajo urosło do
rangi jednego z najważniejszych elementów
ziemskiego łez padołu. Coś w tym jest!
Już starożytni mędrcy zaczęli zgłębiać
zawiłości dylematu, co było pierwsze, jajo
czy kura. Chociaż zgodnie uznali, że jajo
nie może być mądrzejsze od kury, co raczej
wskazywałoby na pierwotność owej kury,
dylemat pozostał nierozstrzygnięty. Późniejsi

Zezem na wprost

Gdy czyta się tabloidy, ma się wrażenie,
że za chwilę Rosjanie będą maszerować
przez aleje Ujazdowskie, a III Rzeczpospolita stanie się PRL-em, za co - nawiasem
mówiąc - grono narwanych ma ją od
dawna. Decyduje - jak zwykle - komercja,
bez oglądania się na skutki wciskania
ludziom bzdur do głów. Wojna u naszych
bram nie stoi.
publicydta Waldemar Kuczyński

Dzisiejszy dzień jest dobry, bo się nie
wywróciłem w drodze do łazienki. Ale po
dwóch udarach nie wraca się na scenę.
Bohdan Smoleń
Ludzie sygnalizujący nadużycia są zwalniani za „rozpowszechnianie fałszywych
wiadomości” lub pod pretekstem reorganizacj. Prawo ich nie chroni, a rząd nie planuje tego poprawic. Uczciwość nie popłaca?
publicystka Ewa Siedlecka
Jak cztery kobiety dały mi się nabrać
na Mandelssohna w pałacu ślubów, to
chyba musi coś we mnie być. Inna sprawa,
że człowiekowi zawsze się wydaje, że ten
następny kwiatek będzie bardziej wonny.
Bohdan Łazuka
To, co dzieje się na wschodniej Ukrainie, jest bardzo podobne do tego, co działo
się kilka miesięcy temu w Kijowie dookoła
Majdanu. Teraz i wtedy okupywane były
budynki rządowe. Nie może być tak, że
takie metody uznajemy za akceptowalne,
jeśli służą naszym interesom lub „dobrej
sprawie” a nieakceptowalne, jeśli służą
obcym interesom lub „złej sprawie” .
Matthew Rojanskym (USA)

Wpadli przed świętami

Równowaga chwiejna

Policjanci z Dukli po bacznej obserwacji
poszli tropem trzech piętnastolatków, którzy włamywali się do prywatnych garaży i
kradli między innymi: kosy, piły spalinowe,
kosiarki i inny sprzęt gospodarczy. Złodziei
pochwycili niedługo przed świętami wielkanocnymi, a następnie i starszych od nich
paserów, którzy odbierali trefny towar. Policjanci przeszukali ich mieszkania i odzyskali
skradzione mienie. Nieletnich złodziei oceni
sąd rodzinny, paserzy mogą zaliczyć nawet
do 5 lat więzienia.

41-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego remontował dom, tzn. wykonywał
zleconą mu pracę. W pewnym momencie
stracił równowagę i spadł z balkonu. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Chwiejność miała swoją przyczynę, bo probierz
trzeźwości wykazał w jego organizmie 2,34
promila alkoholu. To i tak wielkie szczęście,
bo na trzeźwo – jak twierdzą trunkowi
fachowcy – lecąc z takiej wysokości zapewne wylądowałby nie w szpitalu, a raczej w
kostnicy.

Wydusił pieniądze

Wzorowa postawa

Nocował u znajomego w podrzeszowskiej miejscowości, tzn. pili razem z kolegą
wódkę. A współbiesiadował z nimi kolega
gospodarza, który po przebudzeniu w pewnym momencie chwycił przybysza za szyję
i „wydusił z niego” 1400 złotych gotówki.
Krewki sprawca rabunku, 33-letni mieszkaniec gminy Błażowa, został ujęty jeszcze w
tym samym mieszkaniu, gdzie wspólnie pili.
Był zakropiony nieźle, bo badanie wykazało
u niego niemal 3,8 promila alkoholu. Może
mu się śniło, albo przywidziało w pijackiej
malignie, że obrabowywany facet to zwykły
materac-skarbonka?

Komendant powiatowy policji w Lubaczowie oraz wójt gminy Wielkie Oczy podziękowali mieszkańcom gminy Wielkie Oczy
za bezinteresowne poświęcenie i pomoc
w zatrzymaniu sprawcy napadu na bank
spółdzielczy. Z narażeniem bowiem zdrowia
i życia pomogli interweniującemu policjantowi i pracownikom banku unieszkodliwić
działania napastnika i oddalić zagrożenie
wobec innych znajdujących się w banku
osób. Wzorowa obywatelska postawa „może
służyć jako wzór godny naśladowania” –
podkreślili przedstawiciele władz samorządowych i policyjnych.
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rzeczywistości nie można brać na logikę.
Należy ją brać na pół litra lub na śmiech.
Najskuteczniej na obie metody razem. I tu
doniosła rola naszych medialnych jajcarzy.
Jednym z większych jest Prezes I Ogromny,
który nie cierpi Unii Europejskiej, a walczy
jak lew o wejście do ichniego parlamentu
swoich pretorian. To są jaja na zasadzie
jestem przeciw, ale nie przeciw kasie. A ileż
sytuacyjnych wesołości dostarcza światu
jajcarz Macierewicz ze swoimi mgłami,
wybuchami, zamachami i idiotyzmami smoleńskimi? A wszystko przez jednojajowego
bliźniaka przepuszczonego przez jajowód. To
coś takiego, jak jedno jajo z dwoma żółtkami.
Nie chodzi o rasę. Ileż jaj zmarnowano przy
niecelnych rzutach tym dobrem w polityków
obrzucanych z uwielbienia jajami. Ukrainiec
jednak w prezydenta Komorowskiego trafił.
Dobra, stara, banderowska szkoła. Dlatego,
panowie, trochę powagi. Mniej jaj!
Trochę ludowej mądrości także nasi
przodkowie w jajach skoncentrowali. Nieco
tego było. Znają je pewnie i politycy. Taki
premier Tusk wmawia nam, jak w chorego
jajko, że będzie wojna o Ukrainę, podobna
do tej z września 1939 roku. Problem w tym,
że nie ma chorego, a jest jajo. Zaś z całym
nacjonalistyczno-majdanowskim problemem
w Kijowie obnosi się jak jak kura z jajkiem
nasz minister z angielskim obywatelstwem,
Radosław Sikorski, też kukułcze jajo z

BEZ JAJ ANI RUSZ
wymyślili jajko Kolumba, jako symbol czegoś niezwykle skomplikowanego, co można
rozwiązać w bardzo prosty sposób. Zatem
Kolumb miał jajko i to niezwykle skomplikowane. Prawie jak konstrukcja futerału na
cepy. A ci mocarze nauki, których ponoć
intelektualny mozół pozbawił owłosienia na
głowach, to nikt inny jak tylko jajogłowi.
Fakt, przecież barana łysego jeszcze nikt nie
widział. Jaja także wyraziście odróżniają kurę
od koguta. Kura bowiem jaja znosi, a kogut je
nosi. Czyli różnica wyłącznie w jajowej funkcji, a nie we wzroście i upierzeniu. Dlatego
cudna musi być chwila, gdy przed świtem
kura szepcze do ucha kogutowi – piej, piej
mój drogi z radości, będziemy mieli jajo.
W powszechnej świadomości jaja symbolizują też siłę charakteru i witalność. No, może
nie chodzi o te kurze, ale zawsze to jaja.
Dlatego takie panie jak Margaret Tatscher
czy Justynę Kowalczyk lud boży nazywa
babami z jajami. Dla odmiany zaś panów
Jarosława Gowina, Ryszarda Czarneckiego,
Ryśka z „Klanu” i doktora Wezuła z „Rancza” facetami bez jaj. Czyli same wydmuszki.
Oczywiście, jajowe. A przecież powinni oni
znać ludową mądrość, która wieści, że jajo
do jaja i mamy hultaja! Bo czym skorupka za
młodu... A na naszym rzeszowskim gruncie
PiS podrzucił klubowi radnych PO kukułcze
jajo, czyli marszałkowskiego kolejarza. I mają
to, co chcieli! A mądrzy ludzie ciągle grzmią,
iż nie wolno zarzynać kury, która znosi złote
jaja. A nasi politycy potrafią! Rżną handel z
Rosją, aż miło!
Oddzielnym problemem nabiałowym jest
całe jajcarstwo, nie mylić z jajczarstwem.
Dotyczy on bowiem robienia sobie jaj z
różnych rzeczy, sytuacji i zjawisk. Jest to o
tyle istotny społecznie problem, że naszej

PiS. Huku co niemiara! Zaś jak z jajkiem
obchodzi się premier z ministrem zdrowia,
który obiecuje, nie całuje i jest trendy. Znam
też jednego, piegowatego jak indycze jajo.
Najgorsze jest jednak to, gdy za politykę i
cokolwiek powazniejszego biorą się ci, którzy
mają jajecznicę zamiast mózgu. Takich nawet
sporo. Ale ponoć jajo jaju nierówne. Ot co!
Niebagatelne, poczesne miejsce zajmuje
w naszej codziennej diecie. Na surowo z
dwoma dziurkami w skorupce, na twardo,
na miękko, po wiedeńsku, faszerowane, a
nawet sadzone, chociaż cholera wie w czym.
Do gieesowskiego skupu chłopu odradzali
przychodzenia z mytymi jajami. Lepiej był
widziany z niemytyni. A ileż tych jaj w majonezach, sosach, słodkościach i daniach panierowanych? Pojawiły się nawet w dowcipach.
W peerelowskim barze smakosz zamawia
jajka, a na pytanie czy podać, odpowiada
rezolutnie – nie, podrapać. A taki kogel
mogel to istne zbawienie dla wczorajszych
biesiadników. Jest nawet gorzała na jajach,
z jakiegoś powodu zwana adwokatem. No i
wszechobecna jajecznica pod przeróżnymi
postaciami. Gdy w czasie wojny secesyjnej gen. Pułaski dostał wykwintny wyraz
wdzięczności w postaci worka ziemniaków
i koszyka jaj, nie bardzo wiedział, co z tym
zrobić. Kazał jednak ziemniaki ugotować,
zbełtać z jajami i usmażyć. Ponoć później
jego przyboczne wojsko nie chciało niczego
innego jadać, oprócz tych delicji.
Najlepszą potrawą z jajem jest jednak
móżdżek po polsku, jak śpiewał pewien
kabareciarz. Móżdżek po polsku zbełtany z
cebulą i z jajem, móżdżek po polsku, czy ja
cię bracie widziałem?
Roman Małek

POLACY CHCĄ BLOKAD
ANTYALKOHOLOWYCH W SAMOCHODACH

Każdy kierowca po wejściu do
samochodu powinien być sprawdzany pod kątem trzeźwości.
Chce tego 95 proc. respondentów
sondażu, przeprowadzonego w
autobusach komunikacji miejskiej
w Katowicach. To właśnie w nich
został wypróbowany system ilteQ,
uniemożliwiający uruchomienie
samochodu osobie, która jest pod
wpływem alkoholu.
W połowie listopada system
uniemożliwiający uruchomienie
samochodu osobie będącej pod
wpływem alkoholu został zamontowany próbnie w czterech autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach i trzech
taksówkach Tele-Taxi Katowice.
Po miesiącu pasażerowie zostali
zapytani, jak sprawdza się system

i jaką mają opinię na jego temat.
Okazało się, że Polacy najchętniej
widzieliby taki system we wszystkich samochodach.
Na pytanie „Którzy kierowcy
powinni poddawać się testowi na
trzeźwość przed uruchomieniem
pojazdu” odpowiedzi „wszyscy”
udzieliło 100 proc. zapytanych
kobiet i 47,5 proc. zapytanych mężczyzn. 10 proc. panów uważa, że
systemy antyalkoholowe powinni
stosować kierowcy prywatnych aut,
a 42 proc., że wyłącznie ci, którzy
pracują w transporcie publicznym:
kierowcy ciężarówek, taksówek i
autobusów.
Ciekawa jest też opinia internautów. Spośród 339 osób, które
skorzystały z sondażu zamieszczonego przez portal wyborcza.biz.pl

na pytanie „Czy zamontowałbyś w
swoim samochodzie system blokowania rozrusznika, gdy kierowca
pił alkohol?” Większość - 189 osób
(56 proc.) odpowiedziało „tak”, 142
osoby (42 proc.) nie, a 8 (2 proc.)
nie miało opinii na ten temat.
Wszyscy respondenci zapytani
o to, czy czują się bezpieczniej
wiedząc, że autobus, którym jadą
posiada blokadę antyalkoholową,
wybrało odpowiedź „tak”. Sondaż
wykazał także, że Polacy mają
bardzo odpowiedzialne podejście
do kwestii uży wania blokady
antyalkoholowej. Wszyscy respondenci zgodnie odpowiedzieli, że
bez względu na okoliczności nie
dmuchnęliby w nią zamiast kierowcy.

Pomysły na wykorzystanie systemu podsuwają także kierowcy,
którzy go testowali. Zdaniem
Krzysztofa Kurpińskiego, kierowcy taksówki Tele-Taxi Katowice
- ilteQ byłby idealnym rozwiązaniem problemu alkoholu za
kierownicą, gdyby dodatkowo

wspierały go zmiany legislacyjne.
– Gdyby sądy mogły nakazywać
montaż takich urządzeń kierowcom przyłapanym na jeździe pod
wpływem alkoholu, miałoby to
konkretny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach –
mówi Krzysztof Kurpiński.
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Z ŁAWECZKI NAD WISŁOKIEM

Gdy byłam małą dziewczynką,
to razem z innymi dziećmi lubiłam bawić się na podwórku przed
blokiem w ciuciubabkę. No tak, ale
muszę młodemu pokoleniu objaśnić,
o co tu chodziło, bo teraz nie ma już

Jak można poddawać w wątpliwość sprawiedliwość Temidy i
jej podopiecznych? Z opaską na
oczach czy też bez, prokuratorzy i
sędziowie wiedzą najlepiej i już. A,
że obecna polska Temida bardzo już
niedomaga i to wcale nie z powodu
zakurzonej postaci na ścianie? Ale to
wyłącznie dlatego, że większość spod
jej znaku ma niesamowicie duże
problemy ze wzrokiem, nie mówiąc
już o precyzji odważania uczynków
na szali.
I tak starszej kobiecie daje się
kilka miesięcy paki za ukradziony
batonik, a inną z demencją starczą
karze się grzywną, bo zabrała ze
sklepu mały pojemniczek sałatki
jarzynowej, nawet nie wiedząc, co
trzyma w rękach. Wiadomo, że za
złe uczynki trzeba ponieść karę, ale
do jej wymierzenia potrzebne są
oczy, by temu dobrze się przyjrzeć.

zabawa w ciuciubabkę
takich podwórkowych zabaw. Otóż
jedno dziecko miało zawiązane oczy
i musiało złapać któreś z biegających
obok dzieci, które wołały: „Ciuciubabko, goń nas!” Złapane dziecko
zostawało ciuciubabką i zabawa
trwała dalej.
A przypomniało mi się o tej
podwórkowej zabawie, gdy niedawno
w sądzie byłam świadkiem rozmowy małej dziewczynki z babcią.
Dziewczynka zapytała o postać na
ścianie z opaską na oczach i z wagą
w dłoniach. - To Temida - objaśniła
babcia.- To taka pani, co daje na
wagę dobre i złe uczynki (kurczę,
ale ta babcia jest mądra!). - Ale dlaczego ma zawiązane oczy, przecież
nie widzi czy kładzie dobre, czy
złe uczynki na tej swojej wiszącej
wadze? No i babcia się wnerwiła, złapała
dziecko za rękę i szybko wyszły z
sądu.

Oślepła ta nasza Temida, oj oślepła!
Ale to bardzo dziwne: batonika,
rowerzystów bez światła się widzi,
a afery na przeogromną skalę jak
Amber Gold, spaprane autostrady,
marnotrawstwo unijnych pieniędzy
nie widzi.
Siedzę sobie na tej ławeczce nad
Wisłokiem i zastanawiam się, dlaczego tak jest? Widocznie większość
osób spod znaku Temidy ciągle jeszcze bawi się w podwórkową ciuciubabkę, a jej, jak pamiętam, nie wolno
było potrącić czy podstawić nogę,
by tej, która miała zawiązane oczy
nie zrobić krzywdy. Bo ciuciubabka,
to ciuciubabka i już! Zaraz, jak to
szło? Już wiem - Ciuciubabko gdzie
jesteście? - Na beczce. - A co w tej
beczce? - Kapusta i kwas. - Ciuciubako, goń nas!
Nina Opic

ECHO RZESZOWA

Rozmaitości
WIEŚCI SPOD KIJA
Maj, pełnia wiosny. Wszystko już
przystrojone bujną, soczystą, świeżą zielenią. Przekwitły typowe dla
przedwiośnia kwiaty – śnieżynki,
przebiśniegi, zawilce. Ich miejsce
zajęły symbole maja: konwalie, fiołki,
storczyki. Kwitną także drzewa i krzewy: buki, graby, brzozy, kasztanowce,
dęby, czeremchy, bzy. Sady obsypane
kwieciem: śliw, jabłoni, wiśni. Łąki
czarują całą paletą barw wiosennego
kwiecia, wśród którego uwijają się
roje owadów. Między ptakami panuje
ogromne poruszenie. Jedne uwijają
się, by wiecznie głodnym pisklętom
zapewnić dostatek pokarmu, inne
wodzą młode przysposabiając je do
samodzielnego życia. Prawdziwa
wiosna zawitała wreszcie nad wodami,
Zazieleniły się nadbrzeżne zarośla.
Trzcina, oczeret, pałka wodna, skrzyp
bagienny, tatarak tworzą gąszcz, w
którym część ptaków ukryła swoje
gniazda.
Maj jest okresem godowym żab
wodnych i kumaków nizinnych. To
one o zachodzie słońca rozpoczynają
chóralne koncerty trwające nieraz do
późnej nocy. Często dołącza do nich
słowik. Wraz ze wzrostem temperatury szybko rozwijają się organizmy
wodne, będące pokarmem ryb. W
rzekach, jeziorach i wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych trwa okres

pełnia wiosny

godowy. Miejsca w pobliżu niedawnych tarlisk szczupaka, czyli przybrzeżne płycizny porośnięte roślinnością wodną, zajmuje płoć. Składa ona
ikrę na pędach roślin lub zatopionych
gałęziach. Podobne miejsca do odbycia
tarła wybierają leszcze, z tym że wśród
roślin preferują osokę aloesowatą. Na
jej łodygach i liściach samice w kilku
miotach składają kleistą ikrę. Kiedy
leszcz zakończy rozród i osoka aloesowata zakwitnie, do tarła przystępuje
karp. Po nim, kiedy woda osiągnie
20-22 stopnie Celsjusza i zakwitnie
żyto, co dzieje się pod koniec maja,
do tarła przystępuje karaś.
Koniec kwietnia i maj to szczyt
rozrodu sandacza. Samica, do wcześniej przygotowanego na podłożu
piaszczystym lub żwirowym gniazda
o średnicy 50-60 cm, składa ikrę.
Po burzliwym tarle samiec pozostaje
przy gnieździe i opiekuje się nim. Jest
wtedy bardziej agresywny i mniej
płochliwy niż zwykle. W tym samym
czasie co sandacz, zarówno na podłożu roślinnym jak i kamienistym,
odbywają tarło okonie.
Rybą miesiąca bez wątpienia jest
szczupak. Po zakończonych godach
zaczyna zerować bardzo intensywnie.
Chociaż wygłodzony (w okresie rozrodu nie pobiera pokarmu) nie goni
ofiary. Woli zaczaić się w kryjówce i

cierpliwie zaczekać, aż ta sama podpłynie na odległość dogodną do ataku.
Wystrzela wtedy z szybkością pocisku,
ale jeśli chybi celu nie goni ofiary. Nie
jest to wcale przejawem lenistwa. Atak
kosztuje go tak dużo energii, że musi
chwilę odpocząć, aby zebrać siły do
następnego skoku.
Maj to także dobry czas połowu
ryb karpiowatych. Gdy woda osiągnie
temperaturę powyżej 15 stopni Celsjusza wzrasta intensywność żerowania
karpia, lina, karasia. Ryby takich
gatunków wiosną poszukują pokarmu
w wodzie spokojnej, niezbyt głębokiej
o mulistym ciemnym dnie. Będą to
więc spokojne, ciche, płytkie (ok 1
metr głębokości) zatoki. Sprzęt do
połowu ryb karpiowatych powinien
odznaczać się dużą wytrzymałością, ze
względu na możliwość ucieczki ryby w
roślinność wodną. Jakość wędek może
nam także sprawdzić duży okaz ryby.
Pamiętajmy, że maj to okres tarła
różnych gatunków ryb. Przestrzegajmy
zakazu połowu w tarliskach mając na
uwadze słowa Izaaka Waltona: „Łowić
ryby podczas tarła jest czynem przeciwnym naturze”.
W maju obowiązuje zakaz połowu: brzany, certy, lipienia, sandacza,
suma, głowacicy oraz ryb prawnie
chronionych.
Janusz Jędrzejek

Halo, babcia? Twoja córka się na mnie wydziera.

MĄDROŚCI
My bez polityki nie potrafimy się już nawet
przeżegnać.
P. Casals
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet
małżeństwo.
M. Czubaszek
Ślepota przychodzi z czasem, z głupotą trzeba
się urodzić.
Sokrates
Anglicy wychodzą z przyjęcia nie żegnając się.
Polacy żegnając się nie wychodzą.
T. Drozda
Gwóźdź programu może na zawsze utkwić w
sercu.
A. Decowski
Przemawianie jest jak stosunek miłosny. Każdy
dureń może zacząć, ale doprowadzenie do końca
wymaga pewnej zręczności.
lord Mancroft
Reklama to próba oddzielenia człowieka od jego
pieniędzy.
J. Priestley
Starzejący się mężczyzna całą noc zabiera się do
tego, co niegdyś robił przez całą noc.
J. Huxley
Statystycznie udowodniono, że na każdą
nieszczęśliwą starą pannę przypada przynajmniej
jeden szczęśliwy mężczyzna.
B. Shaw
Zebrał Rom

czasopismo mieszkańców.
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Poziomo: 3/ popu la rne
drzewo, kwitnąc przypomina
o finiszu w szkole, 7/ majowy
egzamin dojrzałości, 8/ nikt
go nie lubi płacić, 9/ jedna z
szesnastu naszego miesięcznika, 10/ kwadracik, jeden z wielu w kluskach, 11/ szampańska,
huczna lub sylwestrowa, 14/ metal szlachetny, ułóż z wyrazów
PAD LAL, 15/ zbiór przepisów dotyczących działalności Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, 16/ podziemie kościoła dla zmarłych.
Pionowo: 1/ może być wyrwana z zeszytu, 2/ wznoszenie
domu, 3/ Florian, ongiś doskonały żużlowiec „Stali” Rzeszów, 4/
skłonność do dręczenia kogoś i zadawania mu cierpień, 5/ ludzie
bardzo silni i pracowici, jak dzieci Uranosa i Gai, 6/ słodycz z
kwiatu dla pszczoły, 11/ niejeden w notesie, 12/ rekreacyjny teren
nad brzegiem Wisłoka, 13/ Tarnobrzeski lub Śląski w Rzeszowie.
Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych pod
adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła z literą
Ł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
nagrodę otrzymują Krystyna Fic z Humnisk i Sandra Paruch z
Wiercan.
Emilian Chyła
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