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Koncertem galowym w hali na Podpromiu zakończył się XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Fot. A. Baranowski.

wolność przyszła 2 sierpnia 1944

Właśnie wówczas 70 lat temu
zakończył się okupacyjny dramat
mieszkańców Rzeszowa. Wyzwolenie zostalo przyjęte entuzjastycznie, z niewyobrażalną ulgą.
Czy coś istotniejszego z okazji tej
wyzwoleńczej, okrągłej przecież
rocznicy zdarzyło się w naszym
mieście? Jakoś nie zauważyłem.
Chociaż w przeddzień niezwykle
doniośle czciliśmy w Rzeszowie
wybuch najbardziej bezsensownego
w naszych dziejach powstania, które, oprócz bezprzykładnego heroizmu powstańców, morza daremnie
przelanej, nikomu niepotrzebnej
krwi, zagłady kwiatu inteligencji
polskiej i niewyobrażalnych zniszczeń, niczego pozytywnego nie
dało. W dodatku to powstanie nie
miało żadnego związku z naszym
miastem. Wprawdzie w yruszył
stąd oddział ochotników do walki
w stolicy, ale gdzieś w okolicach
Sandomierza został zatrzymany
przez Rosjan i było po powstaniu.
Poszli walczyć u Świerczewskiego.
Z wielkim zadęciem czczono także
setną rocznicę wybuchu I wojny
światowej, w dodatku jako wojny
wyzwoleńczej dla Polski. Czy ktoś
wymyślił większy idiotyzm? W 1914
nikt nawet o wolności nie marzył,
a nasi stanowili mięso armatnie
w armiach trzech zaborców, a nie
żaden wolnościowy żywioł!
.W rzeczywistości okupacyjny
Rzeszów wiasną 1944 roku odczuwał zbliżający się kres hitlerowskiej

udręki. Prawie pięcioletni koszmar
okupiony ogromnymi ofiarami
dobiegał końca. Zresztą widać to
było również po sposobie bycia
samych Niemców, ktorzy jakby nieco skarleli, chociaż byli ciągle zdeterminowani i nieobliczalni. Znakomicie te nastroje opisał okupacyjny kronikarz, Franciszek Kotula.
Wszyscy obawiali się dużego boju o
miasto, zwłaszcza bombardowania.
Sądzili, że Niemcy nie zechcą łatwo
dać za wygraną. Dlatego przygotowywano różne przemyślne kryjówki. Kopano schrony, odpowiednio
przystosowywano piwnice, oczywiście, w domach murowanych, bądź
przygotowywano się do wyjazdu do
okolicznych miejscowości.
W końcu lipca rzeszowianie
usłyszeli narastające z dnia na dzień
dudnienie zbliżającego się frontu.
Wojska I Frontu Ukraińskiego
Iwana Koniewa wraz z oddziałami I Armii Wojska Polskiego
przełamywały kolejne linie obrony niemieckiej i szybko zbliżały
się do Rzeszowa. Najtrudniejsza
dla rzeszowian była noc z 1 na 2
sierpnia, gdy do bliskich odgłosów
artyleryjskiej kanonady dołączyły
odgłosy broni strzeleckiej. Ale świt
był radosny, ponieważ o godzinie
6 było już po wszystkim. Ludzie
powyłazili z kryjówek i witali ze
wzruszeniem, jak tylko mogli,
swoich wyzwolicieli. Zresztą oprócz
Franciszka Kotuli wielu innych
świadków tych zdarzeń do dziś

nie kryje wzruszenia. Wystarczy
przytoczyć tylko fragment takich
wspomnień napisanych przez Annę
Chom-Sokołowską: „W ogrodzie
jasno od płomieni palącego się
Banku Narodowego, dziecko budzi
się, pyta czy to już dzień. Słyszymy
z dala jakiś szum. Jednostajnie drży
ziemia. Podchodzimy do ulicy 3
Maja. Ze schronu wybiegają ludzie,
a z sąsiedniej ulicy Zamkowej biegnie ktoś i krzyczy – Wojsko, wojsko nasze! Nagle zaludnia się pusta
ulica. Ludzie biegną, by na własne
oczy zobaczyć, że to już się stało.
Ktoś intonuje wysoko i fałszywie z
przejęcia – Jeszcze Polska nie zginęła. Na wschodzie zaczyna jaśnieć.
Wstaje dzień 2 sierpnia – pierwszy
dzień wolności”.
Osobiście śmieszą mnie opinie
niektórych historyków zainfekowanych idiotyczną formułą polityki historycznej, chciaż polityka
tak potrzebna jest historii jak
swini siodło. Otóż twierdzą oni,
że na równi z Armią Czerwoną
i Wojskiem Polskim z Rzeszowa
Niemców pogoniły siły AK. Ponoć
ogromne zasługi położyli w tym, że
poprowadzili regularne wojsko tylko sobie znanymi scieżkami, przez
co ci nie ponieśli dużych strat. Nie
wiadomo, śmiać się czy płakać?
Wiem, że taką ścieżką można
poprowadzić kompanijny zwiad, a
nie szturmowe oddziały z czołgami,
które nie głupieją i dróżkami nigdy
nie nacierają.

Niemcy Rzeszowa nie bronili,
gdyż nie mieli tu żadnych szans z
punktu widzenia wojskowego, w
dodatku groziłoby im okrążenie,
ponieważ na północy Armia Czerwona już była poza linią Rzeszowa.
Prawdziwą obronę budowali na
Wisłoce i tam właśnie front zatrzymał się. Wszelkie walki w okolicach
Rzeszowa miały wyłącznie charakter opóźniający, były jednak uciążliwe. Niemcy dlatego uformowali w
mieście tylko kilka punktów oporu
w okolicach przepraw, dworca i
magazynów. Największe powodzenie odnieśli broniąc przeprawy
na Wisłoku dobrze okopanymi
stanowiskami broni maszynowej,
mniej więcej na wysokości obecnego marketu Lidla i stadionu
Stali. Bombardowania też nie było,
podobnie jak i poważniejszego
ostrzału artyleryjskiego. Wszystko
wskazuje na to, że Rosjanie nie
chcieli uszkodzić ważnego węzła
komunikacyjnego i copowskiego
potencjału zbrojeniowego.
Wyzwolenie Rzeszowa miało dla
naszego miasta jeszcze inne historyczne znaczenie. Po dwóch tygodniach, już 18 sierpnia de fakto stał
się siedzibą nowego województwa,
i tak już zostało, pomimo czynionych przez krakowskich centusiów
zawziętych hołubców politycznych,
gdyż nasze miasto widzieli pod
swoimi skrzydłami. Zresztą znaleźli
sobie nawet sojusznika w PKWN-owskim Lublinie.

Skąd bierze się taka alergia
prawoskrętnych na tę datę? Otóż
po fanfaronadzie Akcji „Burza”,
po posadzeniu przez struktury AK
w ratuszu Radwana i radę miasta,
płk Putek nawiązał w tej sprawie
kontakt z odpowiednim dowódcą
Armii Czerwonej. Ten w yraził
gotowość uznania tych nominacji
pod warunkiem podporządkowania
się PKWN. Płk Putek nie widział
takiej możliwości i rozkazał swoim
oddziałom konspirację od nowa.
To był początek nieszczęść. Żadna
bowiem armia od Napoleona po
Andersa i Eisenhovera nie może
sobie pozwolić na istnienie na swoim bezpośrednim zapleczu wrogich
formacji zbrojnych. Wszyscy bez
wyjątku traktowali je z surowością
prawa wojennego, zwłaszcza jeśli
im zabijali żołnierzy i sabotowali
linie zaopatrzenia. Dlatego dla
podziemia był to kolejny etap walki,
praktycznie początek wojny domowej, która trwała słabnąco gdzieś do
1951 roku. Bez najmniejszej nadziei
na powodzenie, bowiem była to
wyłącznie droga do śmierci, czyli
donikąd.
Był to problem raptem kilkuset
ludzi, a nie społeczeństwa, które
pełną piersią zachłystywało się
wolnością, nawet jeśli przyszło się
borykać z ogromnymi problemami
egzystencjalnymi oraz leczeniem
bolesnych ran wojennych i okupacyjnych.
Roman Małek
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Codziennie w Polsce odbywa
się spektakl wykluczenia PRL
z polskich tradycji historycznych. Największym uczestnikiem tego sporu jest Kościół
Katolicki. Chodzi o to, że nie
władze PRL próbowały uciec
od polskich tradycji narodowych. Usiłowały jedynie
wykazać, że to państwo, a nie
Kościół, jest właściwym depozytariuszem narodowej tradycji i strażnikiem narodowych
obyczajów. W tym samym
celu w 1966 r. przeciwstawiały święconemu przez Kościół
Millenium Chrztu Polski,
wielkie obchody Tysiąclecia
Zdzisław Daraż
Państwa Polskiego.
Kłócąc się z Kościołem o to,
kto jest prawowitym chorążym tradycji Polski, rządcy PRL nie tylko nie negowali znaczenia tradycji, ale potwierdzali i podkreślali
jej ważność. A skoro tak, to jaki właściwie sens i rację moralną
mają podejmowane od 1989 r. próby wykluczenia PRL z polskich
tradycji historycznych? Kto tu cenzuruje historię Polski wstecz?
Są politycy, którzy aby działać muszą mieć wroga. Już od lat
50. w Polsce niema komuny, a oni wciąż z nią walczą. Większość
czołowych publicystów ciągle nawołuje „jak najmniej państwa w
gospodarce, kulturze itd.” Prezydent Rzeszowa ciągle podkreśla,
że realizuje plany swoich poprzedników.

KOMENTARZE

rzeszowskie
tradycje
Ostatnio ukształtowała się misja obywatelska, aby uczynić z
Rzeszowa miasto o randze europejskiej. Zdumiony jestem faktem,
że nawet radni nie rozumieją tej ważnej misji realizowanej z uporem przez Tadeusza Ferenca. Najbardziej irytujące są wypowiedzi,
że ponieważ inicjatywy nie zgłosiła moja partia, to jest ona niedobra. Przecież to czysty nihilizm. Taka postawa prowadzi wprost
do likwidacji państwa polskiego.
Awantury partyjne w samorządach przyczyniły się między
innymi do tego, że mamy: likwidację szkół (nie tylko ze względu na malejącą liczbę dzieci), likwidację urzędów pocztowych,
likwidację sądów, likwidację przemysłu stoczniowego. Na końcu
nie będzie już nic w Polsce do zlikwidowania, bo nie będzie już
niczego, jak to powiedział Ikononowicz.
Jak widzimy, w Rzeszowie postawiono na rozwój, a nie na
likwidację i są efekty. Uchwalona w 1998 roku ustawa o samorządzie terytorialnym, w opinii jej inspiratorów, miała na celu
zwiększenie roli samorządności i odciążenie państwa od jego
roli organizatora życia zbiorowego. Decentralizacja miała na
celu odejście od modelu państwa, jaki obowiązywał przed 1989
rokiem. Cele te, z punktu widzenia czysto merytorycznego, nie są
kontrowersyjne i żadna z sił politycznych ich nie kwestionowała.
Problem polegał na tym, że za tymi hasłami ukryta była od
samego początku idea regionalizacji, zgodnie z którą decentralizacja jest tylko instrumentem na drodze do celu zasadniczego
– budowy Europy Regionów na gruzach państw narodowych. Z
tego to powodu wymyślano terytorialne nazwy województw, a
nie wrócono do tradycyjnych nazw od nazwy miasta stołecznego. Dlatego zlikwidowano nazwę woj. rzeszowskie. Wszystkie te
zmiany wprowadzano pod hasłami, że tak nie może być, bo tak
było za komuny.
Czołowy ideolog regionalizmu, Szwajcar Denis de Rougemont
(1906-1985) pisał: „Przeszkodą dla powstania jakiegokolwiek
związku łączącego Europę, a więc powstania wszelkiej unii federalnej, jest niewątpliwie państwo narodowe”. Jak widzimy, dla
autora tych słów państwo narodowe to monstrum zniewalające
jednostki i grupy etniczne. Jednak najbardziej niebezpieczne w
tym toku myślenia jest coś innego – to teza, że granice współczesnych państw są nie tylko sztuczne, ale w dodatku ustanowione
siłą. Teoretycznie rzecz biorąc, jest w tym cząstka prawdy, ale
jeśli nawet się z tym zgodzimy, to trudno zaakceptować wniosek
o pilnej konieczności ich rewizji.
Granice państw narodowych są wynikiem procesu historycznego, są od lat spokojne, dlatego próba zburzenia status quo terytorialnego jest niebezpieczna. Największym zwolennikiem federacji
regionów, a nie państw narodowych, są Niemcy. Do zwolenników
federalizmu należy w Polsce Donald Tusk. Jak pokazują doświadczenia Euroregionu Karpaty, na Rzeszowczyźnie idea regionów
jest nie do przyjęcia.
Opinię tę podzielała prof. Józefina Hrynkiewicz: „Regionalizm w Polsce nie należy do szczególnie cenionych wartości
politycznych. Polska jest krajem unitarnym. W polskiej tradycji
politycznej dążenie do autonomii i niezależności regionów traktowane było jako wyraz tendencji separatystycznych, przedkładania
interesów partykularnych nad ogólnonarodowe i państwowe, jako
wyraz sobiepaństwa i prywaty.
Nie żyje

ANTONI KOPACZEWSKI
Wybitny działacz „Solidarności”,
załużony samorządowiec, rzeszowski radny wielu kadencji.
Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy współczucia
składa
zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa

INTERESUJĄCE
Rzeszowski urwis

wykończeniowe polegające na obudowaniu konstrukcji
klinkierem i płytami granitowymi. Całość bedzie miała
112 pól do chowania urn w ziemi oraz 240 nisz urnowych w ścianach. Z tego 56 ziemnych jest juz gotowych.

Kolumbarium. Fot. A. Baranowski.

Pomnik budzi zainteresowanie. Fot. A. Baranowski.
Na skwerze koło Elektromontażu stanęła rzeźba
urwisa z procą. Wykonał ją znany rzeszowski rzeźbiarz,
Krzysztof Brzuzan, były nauczyciel rzeszowskiego plastyka. Jest on absolwentem wydziału rzeźby z pracowni
prof. Mariana Koniecznego krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Jego prace możemy spotkać w Rzeszowie. Jest
autorem, m. in.: repliki pomnika Adama Mickiewicza
stojącego w centrum miasta, wykonawcą miniatury
pomnika Leopolda Lisa-Kuli, stojącego obok placu Farnego, rzeźby ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującej się przy
kościele Saletynów.
Rzeźba urwisa z procą ma około 140 cm i jest wykonana z brązu. Przedstawia ona chłopca w krótkich
portkach, jakby wyjętego z lat 60. Chłopiec trzyma w
rękach naciągniętą procę, gotową do wystrzału. Chłopcy
z tych lat wykorzystywali często taką procę do strzelania
do lamp ulicznych. Nie bez przyczyny na skwerze obok
chłopca stoi imponująca, o ciekawym kształcie latarnia.
Fundatorem pomnika oraz pomysłodawcą urządzenia
całego skweru na którym stoją: pomnik, latarnia, ławeczki jest firma Elektromontaż. Prezes Marian Burda w
czasie odsłonięcia pomnika nie krył wielkiego wzruszenia i zadowolenia, że taki pomnik jest obok jego firmy.
Autor pomnika, Krzysztof Brzuzan, w żartach mówił, że
Rzeszów ma teraz jeden największy, patriotyczny pomnik
czynu rewolucyjnego, wykonany przez mistrza Mariana
Koniecznego oraz najmniejszy urwisa z procą, wykonany
przez jego ucznia. Urwis nie jest patriotyczny, nie jest do
naśladowania, ma przypomnieć czas dzieciństwa, ma być
po to, żeby się uśmiechnąć.
Stanisław Rusznica

KOLUMBARIUM PRAWIE GOTOWE
Każdy, kto w tym roku odwiedzał cmentarz na
Wilkowyi, musiał zwrócić uwagę na dosyć interesującą
architektonicznie budowlę, wznoszoną na działce polożonej na jewo od kaplicy cmentarnej. Musiały intrygować
zwłaszcza kolumny ponad dwumetrowej wysokości
wznoszone na podstawie krzyża. Na tej największej
rzeszowskiej nekropolii powstaje właśnie kolumbarium,
nowe zjawisko w cmentarnym pejzarzu. Trwają prace

Inwestycja została przyspieszona o dwa lata i ma być
gotowa na Wszystkich Świętych w tym roku. Budowla
kosztuje miasto około 600 tys. zł. Jej realizacja została
przyspieszona o całe dwa lata. Aktualnie nie jest jeszcze
znana cena pochówku w nowo powstajacym kolumbarium.

WARSZAWSKA GOTOWA

Ul. Warszawska. Fot. A. Baranowski.
Modernizacja węzła al. Wyzwolenia z ul. Warszawską
to jedna z najważniejszych i najkosztowniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Rzeszowie. Aktualnie
skończyly się kłopoty kierowców jadących w kierunku
Głogowa i stamtąd do Rzeszowa. Ulica Warszawska jest
już przejezdna w obu kierunkach. Pozostały tu jeszcze do
wykonania drobne prace kosmetyczne. Natomiast nadal
trwa przebudowa alei Wyzwolenia.

KOLEJKA NADZIEMNA NA TOPIE
Francuska firma Alstom jest zainteresowana budową w Rzeszowie kolejki nadziemnej. W tej sprawie jej
przedstawiciele przybyli na rozmowy w rzeszowkim
ratuszu. Firma chciałaby tę kolejkę wybudować i obsługiwać przez 30 lat. Jest to innowacyjne, bezzałogowe,
lekkie metro nadziemne, nadające się do miast o gęstej
zabudowie. Może jeździć po modułowych wiaduktach, a
także pod ziemią i na poziomie ulicy. Skład kolejki liczy
od 2 do 5 wagonów. Może w ciągu godziny przewieźć
od 10 do 45 tys. pasażerów. Promień skrętu kolejki to
jedynie 45 metrów. Propozycja niezwykle atrakcyjna
i znakomicie wpisująca się w innowacyjność miasta.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie?
Rom

małżeńscy seniorzy

Ostatniego lipca w sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza władze miejskie spotkały się z kolejną grupą dostojnych jubilatów,
czyli małżeństw, które zgodnie przeżyły w tym związku 50 lat.
Zastępca prezydenta, Stanisław Sienko, udekorował ich medalami przyznanymi przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a wracający ze służbowej wyprawy prezydent Tadeusz
Ferenc zdążył jeszcze do jubilatów ze swoimi serdecznościami
z tej okazji. W spotkaniu uczestniczyli małżonkowie: Alicja i
Edward Bazanowie, Krystyna i Jerzy Dubielowie, Filomena
i Henryk Kowalscy, Irena i Kazimierz Krajewscy, Wanda i
Jerzy Lizakowie, Alicja Węklar-Mager z Jarosławem Magerem, Krystyna i Kazimierz Matuszkowie, Helena i Czesław
Nędzowie, Maria i Bolesław Pezdanowie, Bronisława i Jan
Popkowie, Kazimiera i Jan Putlakowie, Krystyna i Jerzy
Wierzbowiczowie, Zofia i Stanisław Wilkowie, Eugenia i
Tadeusz Siewierscy. Serdecznie gratulujemy!
Rom

Medale odbierają Maria i Bolesław
Pezdanowie. Fot. A. Baranowski.

KRONIKA TPRz
TPRz podjęło się trudu organizacji 70. rocznicy ustanowienia naszego miasta stolicą województwa. Celem
tego przedsięwzięcia jest ukazanie mieszkańcom naszego miasta wagi tego wydarzenia w rozwoju Rzeszowa.
W programie przewidziano w dniu 18 sierpnia sesję w
sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza na temat różnych
aspektów tego wydarzenia. Zaś po poludniu o 18.00
uroczysty koncert piosenek rzeszowskich w wykonaniu
rodzimych artystów. Będzie go mozna podziwiać na
scenie obok ratusza. Pojawi się także okolicznościowy
plakat. Nad imprezą patronat objęli wojewoda podkarpacki i prezydent Rzeszowa.
Powołany został komitet organizacyjny obchodów 70.
rocznicy w składzie: Zdzisław Daraż – przewodniczący,
Roman Małek, Krzysztof Kadłuczko, Bolesław Pezdan
– zastępcy przewodniczącego, Zygmunt Rybarski –

sekretarz, Józef Kanik, Jerzy Dynia, Bogusław Kotula,
Stanisław Ząbek, Ryszard Lechforowicz, Stanislaw
Rusznica, Alicja Trzyna – członkowie.
***
Staraniem TPRz ukaże się „Bibliografia zawartości
Echa Rzeszowa”. Wydawnictwo przeznaczone jest dla
bibliotek i ośrodków informacji naukowej.
***
Zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia
Członków TPRz honorową odznakę Przyjaciel Rzeszowa
otrzymają członkowie założyciele Towarzystwa: Tadeusz
Aksamit, Edward Bożymowski, Lechosław Darłak,
Stanisław Kłos, Józef Kwiatek, Stanisław Lipiński,
Jerzy Majewski.
Zdzisław Daraż
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RZESZÓW WZBOGACI SIĘ

CO TAM PANIE W RADZIE

Słusznie dzisiaj wszystkie media
cieszą się, że na Uniwersytecie Rzeszowskim został powołany wydział
medyczny. Należy jednak podkreślić,
że pierwsze kroki podjął w roku 1970
docent Lesław Grzegorczyk i przy
pomyślnych decyzjach Senatu Akademii Medycznej w Krakowie został
powołany Zespół Nauczania Klinicznego.
W Rzeszowie i regionie podkarpackim już od połowy ubiegłego wieku
istniały tendencje, a nawet próby uruchomienia studiów lekarskich. Wiązało
się to z jednej strony z istniejącym
wówczas niedoborem lekarzy w regionie podkarpackim, a z drugiej strony
z problemami, jakie pojawiały się w
rekrutacji na studia lekarskie w Akademii Medycznej w Krakowie, Lublinie
czy innych miastach akademickich w
Polsce. Na wniosek kierownika Zespołu Nauczania Klinicznego, docenta
Lesława Grzegorczyka, krakowska
Akademia Medyczna utworzyła w
roku akademickim 1975-1976 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy
ulicy Szopena w Rzeszowie stacjonarne
studia lekarskie dla studentów IV, a
następnie V i VI roku studiów.
Zaowocowało to zatrudnieniem w
Rzeszowie kilkunastu samodzielnych
pracowników nauki - lekarzy, którzy
w sposób bardzo profesjonalny prowadzili i kierowali zajęciami dydaktycznymi w latach osiemdziesiątych.
Byli to profesorowie: Andrzej Bentkowski, Emil Bryk, Radosław Cebulski, Władysława Garska, a w dalszej
kolejności: Marek Grzywa, Stanisław
Hady, Ryszard Korczowski, Roman
Kurcbauer, Andrzej Skręt, Jacek Spławiński, Zbigniew Szmigiel, Kazimierz
Ulewicz, Tadeusz Żaczek. Był to więc
zespół doświadczonych, pracujących
wcześniej w innych ośrodkach akademickich profesorów.

W Radzie Miasta pełna kanikuła. Wielbiący swoich radników rzeszowski lud boży nie
ma możności nacieszyć oczu widokiem swoich
wybrańców, poza nielicznymi wyjątkami. Dlatego
schnie ów lud z tęsknoty proporcjonalnie do stopnia usmażenia słonecznego przez onych swoich
doczesnych powłok. Dlatego nieco nudnawo w
naszym grodzie.
Przed wyjazdem do wód, nie mylić z wódą,
prawi i sprawiedliwi sporo napyszczyli w kwestii
zafundowania nowych programów do prezentacji na fontannie multimedialnej. I słusznie! No,
bo za te 85 tys. przewidziane na ten cel, można
by kupić 170 tys. bułek dla potrzebujących, a
nawet wybudować kawał drogi do szczęśliwości
wiecznej szanownego obywatela, Dżeki Marchewy. Szanowny obywatel jednak będzie musiał
zaiwaniać do tej szczęśliwości po wybojach,
bowiem większość rajców wybrała atrakcyjność
multimedialną. Jaki efekt odniosł ten wybór,
piszę w innym miejscu. Polonusi zwabieni do
Rzeszowa światowym festiwalem folklorystycznym byli oczarowani. Tubylcy tudzież. Szkoda,
że nie widziałem w czasie premiery tej nowości
żadnego z radzieckich oponentów. Może i dobrze?
Wstydu oszczędzili!
Odnotowuję z niekłamaną satysfakcją, że
właśnie teraz Magistrat zeźlił się wreszcie, po
trzynastu latach miłosierdzia, i pozwał przed
oblicze przenajświętszej sprawiedliwości państwowej wybitnego architekta z Radomia i Waldemara
Szumnego, radnych miejskich, za nieuprawnione
chlastanie weń błotem demagogicznym. O co
rzecz się ma cała? Otóż obaj w drugim dniu
triduum paschalnego, czyli w Wielki Piątek,
bezgranicznie przejęli się jedynym w roku dla
katolików dniem niezwykłej powagi i skupienia
modlitewnego, w którym z szacunku dla ofiary
Jezusa Chrystusa nawet mszy nie odprawia się.
Do tego stopnia to przeżywali, że postanowili
w tym dniu Panu Bogu nie naprzykrzać się.
Jak przystało na dobrych katolików, zamiast na
modlitwę, duchową refleksję i rachunek sumienia,
pogonili na skrzykniętą przez siebie konferencję
prasową.
W czasie owej konferencji naopowiadali sporo uciesznych kawałków, które nijak nie pasują
do zasady miłości bliźniego jak siebie samego.
Jako znawcy teologicznych zawiłości wywalili z

już w 1970 powstały
studia medyczne

W tym okresie kształcono w Rzeszowie już 150 studentów na IV, V
i VI roku studiów. Studenci ci byli
przekazywani z macierzystej uczelni Akademii Medycznej w Krakowie do
kontynuowania studiów w regionie, w
którym mieszkali.
Ze względu na zwiększanie się
liczby samodzielnych pracowników
naukowych, wywodzących się z kręgów
medycznych, podjęli oni próbę utworzenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej
oddzielnego wydziału medycznego,
bądź collegium medicum. Konkretnym przejawem tych działań było
utworzenie Stowarzyszenia Profesorów
Medycyny w Rzeszowie. Jako główny
cel statutowy Stowarzyszenie przyjęło „zorganizowanie samodzielnych
pracowników nauki w zakresie medycyny lub posiadających stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz
łączenie ich wysiłków zmierzających
do utworzenia Instytutu Nauczania
Klinicznego w wydziale medycznym
przyszłego uniwersytetu w Rzeszowie”
Zmiany zachodzące w kraju w
następstwie transformacji ustrojowej w 1989 roku wpłynęły jednak
na zmianę decyzji AM w Krakowie
odnośnie do powstania samodzielnego
wydziału medycznego w Rzeszowie,
a nawet podjęto decyzję o likwidacji
Instytutu Nauczania Klinicznego, co
nastąpiło w roku 1991. Było to o tyle
niekonsekwentne, że w poprzednich
latach, dokładnie w 1989 roku, oddano
wreszcie, budowany przez kilkanaście
lat, nowy Szpital Wojewódzki nr 2 w
Rzeszowie, który miał stanowić nowoczesną bazę dydaktyczną i naukową
wydziału medycznego. W ten sposób
Rzeszów stracił, wydawałoby się bezpowrotnie, szansę na uzyskanie praw
do studiów lekarskich czy innych studiów związanych z medycyną.
Zdzisław Daraż
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paschalna czkawka

Tutaj niepowtarzalne, radosne doznania ma
przyszły elektorat i przyszli radni miasta. Może,
gdyby marszałkowski kolejarz, wybitny architekt
z Radomia i spółka mieli w dzieciństwie taką
frajdę, w dorosłym, radzieckim życiu nie pletliby
tylu głupot? Fot. A. Baranowski.
tej formuły bliźniego, ale za to resztę wspaniałomyślnie zostawili. Zgodnie z tą korektą, ku
uciesze własnej, nagadali prezydentowi i jego
urzędnikom ile wlezie. Z grubsza rzecz ujmując
stwierdzili, że to kupa leniwych i niedouczonych
nieudaczników, którzy nie potrafią nawet sklecić sensownego programu dla Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego. A powinni, bowiem
są liderem. Przez to ponoć miasto i 12 ościennych gmin straci 400 mln. To woła o pomstę do
nieba i wyborców, ma się rozumieć. Pletli o tym
nawet na którejś sesji radzieckiej. Nie pomogły
żadne racjonalne wyjaśnienia. Napletli zatem i
na wielkopiątkowej konferencji. Na złość owym
genialnym naprawiaczom rzeszowskiego świata,
realia są zupełnie odwrotne. Zatem czas najwyższy przywołać panów demagogów do porządku.
Stąd mój podziw dla determinacji magistrackiej
władzy.
Panowie teraz robią oko do mediów, że to była
tylko konstruktywna krytyka, na którą władza
powinna być odporna. Chyba komuś popieprzyły
się definicje. Chociaż katolikowi w Wielki Piątek
nie powinny. No, może na zasadzie, że ktoś ma
dużo wspólnego z malarstwem, ponieważ dysponuje okazałym pędzlem. Czyżbyście panowie
mieli ludzi za durniów? Nie te czasy! Ciekaw
tylko jestem, jak u tych wyż wzmiankowanych
katolików było ze spowiedzią wielkanocną, rozgrzeszeniem i pokutą. Rozgrzeszenie przecież
wiąże się z naprawą wyrządzonych krzywd. A
może spowiedź była nieszczera?
Roman Małek

,

Rzeszów bez barier technologii wirtualnych
Rozmowa z Lesławem Bańdurem, dyrektorem Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta w Rzeszowie

- Jaki jest zakres prac kierowanego przez Pana zespołu? Na czym
polega obsługa informatyczna i
telekomunikacyjna?
- Dla potrzeb zarządzania miastem zajmujemy się opracowywaniem standardów przesyłania,
szy frowania danych, ochroną
informacji, jak też prowadzeniem
nadzoru mer y tor ycznego nad
inwestycjami infrastruktury telekomunikacyjnej, opracowywaniem
oraz zlecaniem w ykony wania
programów komputerowych. Do
zadań naszych należą również
zakupy sprzętu informatycznego,
oprogramowań oraz ich instalowanie, konserwacja, jak też udzielamy pomocy pracownikom w ich
obsłudze. Aby jednak należycie
wywiązywać się z tych zadań na
bieżąco, śledzimy rozwój technologii informatycznych.
Pamiętajmy, że w skład Gminy
Rzeszów wchodzi sto kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych.
Samych jednostek oświatowych
jest ok. 100. Mamy kilka tysięcy
zewnętrznych abonentów internetowych, którzy wymagają usług
informatycznych, 6 tysięcy użytkowników telefonów, 40 tysięcy
użytkowników Internetu wewnątrz
jednostek organizacyjnych miasta, kilka tysięcy użytkowników
Internetu bezpłatnego. Wszyscy
poprzez Internet są spięci siecią miejską i w sumie tworzą
duży segment infrastruktury oraz
wymagają naszych usług informatycznych. Bezpośrednie kierowanie tak olbrzymim potencjałem
byłoby niemożliwe. Dlatego też
angażujemy pod naszym nadzorem
firmy zewnętrzne. Urząd Miasta,
poprzez nadzór naszego zespołu
informatyków, ma też duże zasłu-

gi w umożliwianiu licznej grupie
uczniów odbywania praktycznej
nauki zawodu we współpracujących z nami instytucjach.
- Świat wirtualnych technologii
w niebywałym tempie się rozwija.
Czy w nawale obowiązków jesteście
w stanie za nim nadążać?
- Jestem absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, gdzie otrzymałem należyte, profesjonalne
przygotowanie. Z satysfakcją mogę
powiedzieć, że uczelnia ta kształci
kadry na najwyższym poziomie.
Aktualnie współpracuję z informatykami z metropolii całego kraju i
mogę powiedzieć, że przyjmowani u nas do pracy absolwenci tej
uczelni są świetnie wyszkoleni i
przygotowani.
W zarządzaniu informacją
praktykowane są dwie szkoły, którymi kadra kierownicza się kieruje.
Jedna - to otaczanie się osobami o
niższych umiejętnościach zawodowych od siebie. Przyjmując ten
wariant kierownicy, dyrektorzy
pozbywają się zagrożenia utraty
własnego stanowiska. Oczywiście,
cierpi na tym przedsiębiorstwo,
bo wiadomo - stagnacja. I drugi
wariant, gdzie menadżerowie,
kierownicy otaczają się ludźmi
kompetentnymi, ryzykując że być
może trzeba będzie im odstąpić
zajmowane stanowisko. Ja konsekwentnie stosuję drugą metodę i
zawsze stawiam na najlepszych.
12-osobow y zespół, którym
mam przyjemność kierować, to
pracownicy o najwyższym merytorycznym poziomie przygotowania. Szereg z nich w swojej dziedzinie mnie przerasta i jestem z
tego powodu bardzo dumny. Do
jednego z moich pracowników,
poprzez Internet dotarła firma

aż z Singapuru, dla której wykonał on usługę, z którą nie mogły
sobie poradzić nawet wielkie firmy
korporacyjne. W Urzędzie Miasta
zatrudnionych jest ponad 600 pracowników, a nasze usługi, mimo
szczupłości zespołu, muszą być na
możliwie najwyższym poziomie ze
względu na skomplikowane systemy informatyczne.
- Jakie widzi Pan bariery we
wprowadzaniu postępu informatycznego?
- Można przyjąć, że 80-90 procent administracji pracuje jeszcze
wciąż na papierze, a obowiązujące
przepisy prawne dotyczą dokumentów w obiegu papierowym. Po
prostu brak precyzyjnych przepisów prawnych hamuje wcielanie w
życie informatyzacji. Na szczęście,
ostatnio się to dynamicznie zmienia i furtka przepisów prawnych,
umożliwiających informatyzację
administracji publicznej jest coraz
szerzej otwarta. Z kolei sami
urzędnicy zazwyczaj zachowują
się bardzo zachowawczo. W takiej
sytuacji wszystko zależy od tego,
jak bardzo w ten proces angażują się dyrektorzy i kierownicy.
Z uznaniem należy przyznać, że
prezydent Rzeszowa jest fanem
informatyki i nowych technologii,
i trzyma rękę na pulsie. Kilka
lat temu próbowałem podejść do
prezydenta i przekonać go do
używania tabletu. Zaznaczam, że
były to czasy, gdy tablety dopiero
stawały się popularne. Tymczasem
prezydent stwierdził, że w tablet
jest już zaopatrzony i na dowód
pokazał mi go…
- A jak, pod kątem szeroko
pojętej informatyzacji, oceniłby Pan
nasze miasto?
- Za czołówkę uznałbym dyna-

micznie się rozwijającą Dolinę
Lotniczą, na czele z WSK Rzeszów,
która stanowi kuźnię kadr dla
innych przedsiębiorstw. Procedury
stosowane tutaj do kontroli jakości
są maksymalnie wysoko wyśrubowane i równocześnie wyśmienicie
nadają się do wdrażania postępu
w szeregu innych przedsiębiorstw.
Z kolei dysponując należycie przygotowaną kadrą przez Politechnikę i Wyższą Szkołę Informatyki
i Zarządzania, mamy należyte
zaplecze dla rozwoju firm informatycznych. I tak, firma ASSECO
jest ewenementem o potencjale
światowym. A gdybyśmy przyjrzeli się drodze zawodowej prezesa ASSECO, Adama Górala, to
okazuje się, że rozwinął skrzydła
w WSK Rzeszów Tu otrzymał
solidne podstawy profesjonalnej
informatyki, kultury technicznej i
biznesowej. Do tego dodał własne,
ciekawe, nieszablonowe, ambitne i
zdumiewająco skuteczne pomysły
marketingowe. W efekcie jego firma jest jedną z kilku największych
w Europie. Znaczący potencjał jest
też na naszym terenie zawarty w
szeregu mniejszych firm informatycznych, skupionych w podkarpackim klastrze informatycznym.
To one najczęściej są podwykonawcami dużych projektów, które
realizują z powodzeniem.
- Czy w realiach Rzeszowa
osiągnęliśmy już szczyt rozwoju
Internetu?
- Wciąż znaczące rezerwy tkwią
przed bezprzewodowym Internetem. Wprawdzie to trudny temat,
ale warto go rozwijać, ponieważ
Rzeszów jest miastem uczącej się
młodzieży, która ma przecież ograniczone możliwości finansowe. A
dla jakości życia w mieście, oprócz

Lesław Bańdur
odpowiedniej infrastruktury drogowej, komunikacyjnej, niezbędne
są również ułatwienia w komunikowaniu się poprzez Internet.
Okazuje się bowiem, że z Internetu
coraz częściej również korzystają
osoby starsze. Wynajmują mieszkania studentom i uczniom, i
od nich zarażają się bakcylem
Internetu. Nie ma więc w naszym
mieście wykluczenia informatycznego. Można śmiało powiedzieć, że
w skali kraju w Rzeszowie mamy
najlepiej przygotowane pokolenie
ludzi starszych do korzystania z
Internetu. Jest to zjawisko unikatowe, powiedziałbym, nawet na skalę
europejską.
Po prostu, jako służby informatyczne w przyswajaniu nowoczesnej infrastruktury wirtualnej
wspieramy również mniejsze organizacje, jak też sąsiednie samorządy – najszerzej współpracując z
Gminą Krasne i Głogowem Małopolskim. A więc nie zamykamy się
w sobie. Współpraca ta umacnia
potencjał Rzeszowa i jego okolic
jako miejsca atrakcyjnego szczególnie dla młodzieży, która już od
początku wzrasta na technologiach
informatycznych.
Marian Ważny
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Żyją wśród nas

moim zdaniem

dr władysław grzebyk
uczciwość jego życiową dEwizą

- Znamy się wiele lat, ale nie miałem dotychczas okazji, aby porozmawiać o Tobie. Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś rzeszowiakiem?
- Z trzech rodzajów rzeszowiaków: ptoki,
krzoki i pnioki, zaliczyłbym się do tych drugich. Chociaż urodziłem się na Wołyniu, wiele
uprawnia mnie do tego, żeby uważać się za
rzeszowskiego krzoka. Jest to też zasługa moich
rodziców. Mama pochodziła z podrzeszowskiej
Kielanówki, a ojciec z Budziwoja. Mija właśnie
100 lat od wybuchu I wojny światowej i od
chwili, gdy mój ojciec, w grupie 22 strzelców
budziwojskich, wyruszył do legionów Józefa
Piłsudskiego. Po wojnie legioniści mogli osiedlać się na Kresach, otrzymując od państwa
ziemię do zagospodarowania.
- Podejrzewam, że droga z Wołynia do Rzeszowa nie była łatwa.
- 15 początkowych lat mojego życia spędziłem na łonie rodziny, później już sam
musiałem układać swój los. Po deportacji
rodziców i rodzeństwa na Syberię, przez 2 lata
przebywałem jeszcze na Wołyniu. Potem znalazłem się u rodziny mamy. Rzeszów w czasie
okupacji nazywał się Reichshof i dość często
przyjeżdżałem tu furmanką z gospodarstwa
dziadka. Parkowaliśmy na tzw. stajniach, w
okolicy dzisiejszego hotelu Forum. Pamiętam
pacyfikację wiosek Staroniwy i Zwięczycy. Po
wojnie ukończyłem w trybie przyśpieszonym
szkołę średnią i w 1946 r. zdałem maturę w
II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława
Sobińskiego.
- Wygląda na to, że już wtedy zostałeś zaflancowany w Rzeszowie.
- Niekoniecznie. Były momenty, które mogły
zadecydować o innym scenariuszu. Pierwszy
w 1946 r., kiedy po powrocie rodziny z deportacji ojciec zaklepał gospodarkę w okolicach
Legnicy. Wtedy to mama zdecydowanym - ja
już na kresach byłam, na jedno życie wystarczy - przesądziła o dalszych losach rodziny
i moich. Gdyby nie to, dzisiaj może byłbym
np. mieszkańcem Wrocławia. Drugi, to nakaz
pracy po studiach w Łodzi. Dostałem wtedy
skierowanie do Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie przepracowałem
wraz żoną Zofią okrągłe 10 lat. Jednak ciągnęło
mnie w rodzinne strony i od 1959 r. jestem już
na stałe w Rzeszowie.
- Wiem, że rozpocząłeś jako wizytator matematyki w Kuratorium.
- Istotnie, przez dwa lata pełniłem tę funkcję. Jako już doświadczony nauczyciel mogłem
wpływać na nauczanie tego przedmiotu. Wśród
wielu spraw, na sercu leżała mi uczciwość
egzaminu maturalnego. To niepopularne, co
powiem, ale wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Ściąganie na maturze (i nie tylko), było
powszechnie tolerowane, choć oficjalnie nie
przyznawano się do tego. Nie wiem, skąd u
mnie taka postawa, ale nie potrafiłem być na
to obojętny. Mam na sumieniu przerwanie
egzaminu pisemnego z matematyki w jednej ze
szkół po tym, co zobaczyłem, gdy przyjechałem
na wizytację matury. Ówczesny kurator, Kazimierz Żmudka, po moim telefonie wyraził na
to zgodę. Rzecz stała się głośna, ale nie sądzę,
by to zmieniło sytuację. Sprawa jest głębsza,
świadcząca o mentalności społeczeństwa.
Dzisiaj, po reformie, jest może lepiej, ale i tak
zdarzają się unieważnienia matur w szkołach
z powodu odpisywania. Mogę powiedzieć,
problem uczciwości jest moją życiową obsesją.
Z tego powodu bywam czasem oceniany, jako
naiwny i nieżyciowy.

zbliżenia

Anna Pieczek
Życie współczesnego człowieka
nieuchronnie przechodzi ”do sieci”. Powszechne jest przekonanie,
że jeśli nie ma cię w Internecie,
nie należysz do jednego z wielu
portali społecznościowych, nie
udzielasz się na forach dotyczących
zainteresowań – nie istniejesz.

- Potem wróciłeś do zawodu nauczyciela.
- Tak, do szkoły, w której zdawałem maturę.
Zostałem zastępcą dyrektora Romualda Rodzonia, mojego profesora sprzed 17 lat. Ten krótki,
bo trzyletni okres, wspominam bardzo mile.
Mogłem się realizować jako nauczyciel matematyki i to chyba jest moją najważniejszą pasją.
Wkrótce wypatrzył mnie rektor organizującej
się Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Roman Niedzielski i od 1964 do do 1989 roku byłem tam
etatowym nauczycielem akademickim.
- 25 lat, to szmat czasu, chyba dużo się
wtedy działo?
- Nawet nieco dłużej, bo będąc na emeryturze pracowałem na godzinach zleconych. Postaram się w skrócie zasygnalizować najważniejsze
sprawy. A więc przede wszystkim nauczanie
studentów nakierowane na wykorzystanie matematyki w ich przyszłej pracy zawodowej. Z
tym zagadnieniem łączy się temat mojej pracy
doktorskiej „Przydatność wiadomości i umiejętności matematycznych w pracy zawodowej
inżyniera”. W badaniach, jakie przeprowadziłem wśród pracujących inżynierów, okazało
się, że nie tyle wiadomości matematyczne są
przez nich wykorzystywane, ile umiejętności
myślenia matematycznego. Ja to zresztą z góry
przewidywałem, zgodnie z moim poglądem na
istotę matematyki, jako dyscypliny naukowej.
W społeczeństwie panuje błędny pogląd na ten
temat, co zresztą jest moim zdaniem, jednym
z powodów ogólnie niechętnego stosunku do
tego przedmiotu w szkole i niepowodzeń w jego
nauczaniu. Traktuje się matematykę jako zbiór
regułek i wzorów. Znajomość długości przekątnej kwadratu jest przydatna, ale ważniejsza jest
umiejętność myślenia. Matematyka nie uczy np.
o rzeczywistych figurach geometrycznych tylko
o ich idealnych odpowiednikach. Coś takiego
jak kwadrat w rzeczywistości nie istnieje, ani
punkt. Bo jak może być coś, co nie posiada
wymiarów? W rzeczywistości są formy zbliżone
do tych abstrakcyjnych, więc wszelkie twierdzenia i wzory są prawdziwe w przybliżeniu. I
tak dalej, nie będę tego rozwijał, ale może tu
tkwi jedna z przyczyn kłopotów z matematyką.
- Jako typowy humanista nie będę się na ten
temat wypowiadał. Zapytam Cię jeszcze, czy
Twoje zainteresowania życiowe kończą się na
matematyce?
- Absolutnie nie! Mam kilka ważnych
dziedzin, którym poświęciłem w swym życiu
dużo uwagi. Wymienię je nie przywiązując
znaczenia do kolejności, w jakiej to czynię.
Na pewno mogę o sobie powiedzieć, że jestem
człowiekiem aktywnym społecznie. W okresie
pracy zawodowej, to działalność związkowa
w ZNP oraz Solidarności, jak też w Oddziale
Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dodatkowe pole do pracy społecznej
otworzyło się po przejściu na emeryturę. Z
ważniejszych wymienię zaangażowanie w obchody 80. rocznicy wymarszu w sierpniu 1914
r. z Budziwoja grupy 22 strzelców do legionów
Piłsudskiego. Efektem tego było odsłonięcie na
kościele w Budziwoju tablicy z nazwiskami tych
22 młodych chłopców. Na uroczystość zjechały się ich rodziny z całej Polski. W tym roku
mija setna rocznica tego wydarzenia. Drugą
ważną rzeczą, z której jestem dumny, to działanie na rzecz grupki Polaków zamieszkałych
na Wołyniu, konkretnie w Dubnie, gdyż z tą
miejscowością związane są moje dziecinne i
młodzieńcze lata. Temat pojawił się, gdy stały
się możliwe wyjazdy do dawnego ZSRR, z czego
skwapliwie skorzystałem, by odwiedzić rodzin-

Stanisław Rusznica
Na Podkarpaciu do wszystkich egzaminów
tegorocznej matury przystąpiło 19.244 osoby, z
tego zdało 13.368 osób, co stanowi 69 procent.
Liczba osób, które mają prawo przystąpienia
do egzaminu poprawkowego w sierpniu wynosi
3.665 osób, stanowi to 20 procent. W samym
Rzeszowie egzamin maturalny pisało 3.095 osób,
z czego oblało go aż 728. Średnia zdawalność
w Rzeszowie wyniosła 76,48 procent. Na tegorocznej maturze najgorzej wypadły egzaminy z
matematyki.

ne strony. W miarę poluzowania ograniczeń,
już w latach 90. ze strony władz sowieckich,
zaistniała możliwość włączenia się w organizacyjną i finansową pomoc w odbudowanie
dawnego kościoła parafialnego. Przez kilka
lat byłem przewodniczącym komitetu odbudowy tego kościoła, którego budynek w dość
opłakanym stanie został zwrócony członkom
wspólnoty polskiej. Zebrałem około 200 adresów dawnych mieszkańców Dubna i okolic, do
których apelowałem o pomoc w odbudowie.
Przyniosło to konkretne rezultaty w postaci
darów rzeczowych i pieniężnych. Z różnych
krajów, wszak kresowych Polaków wojna rozproszyła po całym świecie, napłynęło ponad 20
tysięcy dolarów. W tym czasie organizowałem
wycieczki na Ukrainę, nie tylko do Dubna, w
których brali udział dawni kresowianie oraz ich
potomkowie. Nie licząc wyjazdów indywidualnych, kilkuosobowych, były 4 duże, autobusowe
pielgrzymki. Z tym koresponduje mój aktywny
udział w działalności Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Wschodnich, od 20 lat do
chwili obecnej.
Nie zapominałem też o tym, że mam rodzinę, żonę i dwóch synów. Znośne warunki
materialne zapewniała praca zawodowa.
Mieszkaliśmy w lokalu spółdzielczym, ale
zapragnęliśmy czegoś więcej. Jako że „wedle
stawu grobla”, podjąłem się budowy własnego
domu - szeregówki, zresztą do spółki ze starszym synem, gdzie mieszkam już prawie 25
lat. Posadziłem też drzewo i to nie jedno, tak
że warunki prawdziwego ojca mam spełnione.
Osobiste zainteresowania mam też szerokie,
powiedziałbym, zbyt szerokie i rozproszone.
Fotografia, przeźrocza, a od kilku lat bawię
się w nagrywanie programów telewizyjnych
i filmów. Moja filmoteka liczy ponad 1000
nagrań. Mam wrodzoną sprawność manualną
i techniczną, co ułatwia mi wszelkie majsterkowanie. Korzysta na tym moje mieszkanie, a
czasami też zaprzyjaźnieni sąsiedzi w osiedlu.
Lata płyną, wkroczyłem w 90. rok życia, więc
aktywność fizyczna maleje. Jednak zainteresowania społeczne i polityczne pozostają nadal
żywe. Ostatnie wydarzenia polityczne, wydarzenia na Ukrainie, nie wróżą nic dobrego.
Nie chciałbym dożyć jakichś tragicznych dla
naszego regionu czasów.
- Dziękuję.
Józef Kanik

poprawka
matury
z matematyki
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania,
chcąc pomóc tym, którym nie powiodło się na
egzaminie z matematyki, wspólnie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowali
w okresie wakacji kurs przygotowawczy z tego
przedmiotu. Inicjatywa ta uzyskała pełne wsparcie u marszałka województwa Władysława Ortyla, który wziął na siebie patronat honorowy. Na
lipcowym spotkaniu z dziennikarzami, Urszula
Pasieczna - rzecznik prasowy WSIiZ, Krystyna
Wróblewska - dyrektor PCEN, Andrzej Rozmus
– prorektor WSIiZ, Zofia Machnicka – nauczycielka matematyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w obecności Bogdana Romaniuka - członka zarządu województwa szczegółowo
podzielili się tą inicjatywą. Przypomniano, że w
organizacji tej formy pomocy maturzystom na
terenie naszego miasta jest pewne doświadczenie, bo w 2011 roku podobny kurs organizował
już PCEN.
Kto może uczestniczyć w takim kursie?
Warunkiem udziału w zajęciach jest matura z
matematyki zdana na poziomie minimum 20
procent. Jeśli chodzi o koszty kursu, to uczestnik
pokrywa 10 procent kosztów organizacji, czyli 2
zł za godzinę. Ten symboliczny koszt wprowadzono tylko po to, by mobilizować do solidnego
uczestnictwa w zajęciach. Ci uczestnicy, którzy
po zdaniu matury wybiorą studia w WSIiZ, koszt
kursu odzyskają w pierwszej racie czesnego.
Podstawową kadrę kursu stanowią nauczyciele
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego,
którzy z sukcesem przygotowali uczniów do
matury. Zajęcia poprowadzą też nauczyciele
z innych szkół ponadgimnazjalnych, osiągających bardzo dobre wyniki. Kurs rozpoczął się
wykładem, po którym uczelnia zaproponowała
program 30-godzinnych zajęć w małych grupach
10 15-osobowych po 3 godziny dziennie. Kurs
zakończy bezpłatna matura próbna. Ci, którzy
jej nie zdadzą, mogą jeszcze dalej uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach w formie indywidualnych
konsultacji.
Moim zdaniem, zorganizowanie takiego kursu
to strzał w dziesiątkę. Młodzież musi zdawać
sobie sprawę, że sierpniowy egzamin maturalny
nie będzie zapewne łatwiejszy. Jeśli ktoś chce go
zdać, to musi się uczyć.

spotkaj się w rzeszowie

Przez podobne postępowanie coraz
częściej nie potrafimy porozumieć się w realu , wyrazić swoich
emocji, stajemy się coraz bardziej
zamknięci na otoczenie i najbliższy świat zewnętrzny.
Nie od dziś wiadomo, że interakcja pomiędzy ludźmi pobudza
pewnego rodzaju system poznawczy samego siebie i pomaga w rozwoju talentów. Z kolei dzielenie się
swoimi pasjami czyni z nas ludzi
otwartych i pewnych siebie oraz
swojej wartości. Obecnie początek takich relacji może zaistnieć
właśnie w wirtualnym świecie,
jednak pozytywnym aspektem jest
ich kontynuacja bezpośrednio w
rzeczywistości.
Idee wspólnego spędzania czasu, zawierania interesujących i
inspirujących znajomości przyświecają niedawno powstałemu
(marzec 2014) serwisowi internetowemu Na-Kawe.net, którego założycielką jest Izabela Błażowska.

Dzięki jej koncepcji w pewny i
konkretnie określony sposób można odnaleźć ludzi z pasją w swoim
mieście. Formuła działania strony
jest dość prosta. Po zalogowaniu
i stworzeniu własnego profilu
określa się status, który definiuje
nasze zainteresowanie. Na końcu
pozostaje czekanie na zgłoszenie
się chętnych osób, z którymi
zwa lczy my nudę. Dodat kową
pomocą serwisu jest wyszukiwarka, pomagająca w odnajdywaniu
użytkowników w naszej okolicy o
podobnych preferencjach. Jak pisze
sama pomysłodawczyni: ”wybierasz kryteria, które najbardziej ci
odpowiadają (miasto, wiek, płeć,
status cywilny, zainteresowania),
sprawdzasz w statusach wyszukanych użytkowników, co chcą dziś
zrobić i możesz napisać do osoby,
która ma najciekawszą propozycję”
. W ten sposób rzeszowianie mogą
umówić się na aktywne spędzanie
wolnego czasu w rozmaitej formie:

wspólną grę w siatkówkę, jazdę na
rolkach, wypad do kina czy zwyczajnie na kawę.
Od początku swojego istnienia portal organizuje inicjatywy,
które skupiają się na wydobyciu
pozyty wnych aspektów naszej
codzienności. Przykładem może
być akcja „Złap 14 chwil”. Ma ona
na celu mobilizować uczestników
do zaobserwowania wyjątkowych
spraw z ich otoczenia. W stworzonej do tego celu grupie dyskusyjnej
dzielą się oni swoimi refleksjami i
przemyśleniami, co wedle zamysłu organizatorów powinno mieć
wpływ na ich kontakty personalne.
Liderzy organizują swoje przedsięwzięcia z myślą o różnorodności
użytkowników. Nie ma znaczenia
ich wiek, płeć i stanowisko. Z tego
względu wspólnie z redakcją Głosu
Seniora zaprosili do aktywnego
życia społecznego rzeszowian w
wieku 50+. Teraz również starsi

mieszkańcy za pomocą Internetu
mogą odnaleźć pokrewne dusze, z
którymi na co dzień mogą dzielić
swoje pasje, brać udział w ciekawych wydarzeniach, czy najzwyczajniej w świecie dobrać dobrego
partnera do gry w szachy.
Ze względu na rosnące zainteresowanie profilem strony i jej
dynamicznym działaniem, organizatorzy mają w planach kolejne
inicjatywy, które zapewne wyprzedzą oczekiwania użytkowników.
Kolejny internetowy startup
Na-Kawe.net jest dobrym początkiem nawiązania kontaktu między
ludźmi. Z pewnością wpisuje się w
standardy współczesnej cywilizacji
zdominowanej przez media, jednak omija jej schematy. Daje możliwość wyjścia z sieci i rozwijania
swoich pasji w ciekawym gronie
ludzi. Co więcej, może się okazać
dobrym sposobem na przełamanie
wakacyjnej nudy.
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Pogodna, bezpretensjonalna pani,
o spojrzeniu z wyrazem może jakiegoś niedowierzania, może zdziwienia, ale pewnie stąpająca po ziemi.
W bezpośrednich kontaktach wyczuwa się wyraźnie jej towarzyskie obycie i otwartość na otaczającą rzeczywistość. Takie wrażenie na pierwszy
rzut oka sprawia Jola Bolec. Drugi i
następne rzuty tylko potwierdzają to
spostrzeżenie.
Rodowita tarnowianka, ale utkwiła na lata w Rzeszowie i amerykańskim Bostonie. Właśnie w rzeszowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej
ukończyła, w latach siedemdziesiątych minionego stulecia, filologię
polską z bibliotekarstwem. Tutaj
także podjęła pracę zawodową w
bibliotece uczelnianej i Szkole Podstawowej nr 27. Założyła rodzinę,
została szczęśliwą matką dwójki
dzieci, Marcina i Joanny i wszystko w jej życiu biegło spokojnym
nurtem do czasu, gdy jej mąż w
1989 roku wylosował zieloną kartę
do USA. Miała tam siostrę, zatem
rozpoczęło się rodzinne latanie na
trasie Rzeszów-Boston. Później już
w komplecie zaczęli kosztować emigracyjnej doli. W 2002 roku podjęła
pracę jako nauczycielka, a wkrótce
wicedyrektorka Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II przy parafii pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej w Bostonie, w
stanie Massachusetts. Z nauczycielką
uczącą języka ojczystego polonusów
jeszcze nie rozmawiałem, a nawet
takiej nie widziałem. Dlatego usilnie
zabiegałem o rozmowę.
- Jolu, wyjazd za wielką kałużę to
trochę rewolucja życiowa?
- I to jaka! Wszystko zmieniło
się. Środowisko, ludzie, obycza-

je. Zamieszkaliśmy w wynajętym
lokum. Dopiero po jakimś czasie
kupiliśmy na kredyt własne mieszkanie, na takim bostońskim Manhattanie. Pojawiła się wówczas nasza
mała, amerykańska stabilizacja. Córka studiowała, a syn rozpoczął pracę.
- A przygoda ze szkołą dla polonusów?
- Najzwyczajniej wybrałam się do
parafii, przy której była szkoła. Gdy
przedstawiłam się, wpadli niemal
w zachwyt, ponieważ cierpią tam
na wielki deficyt wykształconych
polonistów. No i tak to się zaczęło.
- Dużo polonijnych dzieci chodzi
do tych szkół?
- W samym Bostonie około 160
uczniów, ponieważ nie ma tam zbyt
licznej Polonii.
- Istnieje w Ameryce jakiś system
polskiej oświaty?
- Przy Kongresie Polonii Amerykańskiej w 1985 roku powstała
Komisja Oświatowa, która w jakiś
sposób próbuje sterować tym wszystkim i wspierać funkcjonowanie
tych szkół od strony merytorycznej.
Wcześniej wszystko szło na żywioł.
Dopiero w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia powstał
spójny system. Opracowano fachowo
programy, przygotowano podręczniki do nauki języka polskiego. W
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Polonijnych w Lublinie, z inicjatywy
Wspólnoty Polskiej, wprowadzono
metodykę nauczania języka polskiego jako drugiego języka. Czyli coś
pozytywnego zaczęło się dziać.
- Jak te szkoły funkcjonują?
- Na zasadzie całkowitej dobrowolności. Przede wszystkim nauka
odbywa się w soboty, czyli wówczas,
gdy amerykańskie szkoły mają week-

end. Są finansowane jedynie z dobrowolnych datków rodziców i czasem
ze wsparcia parafii. Uczęszczają
dzieci od przedszkola do klasy ósmej.
- Licealiści już nie?
- W Ameryce to nie to, co u nas.
Tam licealiści w soboty pracują, bez
względu na zasobność materialną
rodziców. Ale nam udało się w latach
2004-2008 uczyć jedną grupę w
cyklu licealnym, lecz tylko dlatego,
że klasa była niezwykle zaprzyjaźniona, uczniowie pragnęli nadal
spotykać się z sobą, a przy okazji
poszerzać wiedzę o Polsce, jej historii
i kulturze.
- Eksperyment powiódł się?
- I to jak! Przez pełne 4 lata
liceum w ydawaliśmy też „Głos
Młodzieży”, rzeczywiście interesujący periodyk młodzieżowy. Jako
ciekawostkę podam, że w Bostonie
odnaleźliśmy fortepian koncertowy
Ignacego Paderewskiego, który artysta podarował swojemu lekarzowi.
Aktualny właściciel zaczął organizować koncerty, na które byliśmy
zapraszani.
- Nie ciągnęło tych uczniów do
Polski?
- Nawet bardzo! Polskie dzieci
chętnie latają ze Stanów na wakacje
do swoich rodzin. A z jak wielkimi
emocjami jechała, dla przykładu w
2007 roku, klasa licealna na zorganizowany w Łodzi zjazd szkół im.
Jana Pawła II!
- Czy inni twoi uczniowie przyjechali do Polski?
- Przede wszystkim na studia.
W Warszawie studiowały Paulina
Dyko i Pamela Migalska. Obecnie
studiują medycynę Wojciech Dolliver
w Lublinie i Krzysztof Wierzbicki w
Warszawie. Jaką oni mają pozycję

wśród kolegów nieznających polskiego! Robią za tłumaczy i przewodników, z czego są bardzo dumni.
- No i ten X Zjazd Nauczycieli
Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w USA...
- Organizowała go w Bostonie
nasza szkoła. Rekordowo zjechało z
całej Ameryki, Polski i Europy około
500 osób, przyjechała (nieżyjąca już)
wicemarszałek Senatu RP Krystyna
Bochenek i wielu innych przedstawicieli władz Polski i USA, wydaliśmy
„Księgę Pamiątkową Szkolnictwa
Polonijnego w USA”.
- Tradycje tego szkolnictwa są
jakieś znaczące?
- Owszem! Dość powiedzieć, że w
Bostonie nasi przodkowie taką szkołę zbudowali już 100 lat temu, ale z
czasem stała się placówką z językiem
angielskim. Gdy nasza rozrosła się,
chcieliśmy wrócić do tego pierwotnego przeznaczenia obiektu, pomimo
że wymagał remontu. Jakież było
zdumienie polskich oficjeli Zjazdu,
gdy na własne życzenie oglądnęli go.
W ten sposób dostaliśmy poważną
dotację na doprowadzenie budynku
do porządku. Wcześniej mieliśmy
już pracownię komputerową, zatem
w naszą szkołę wstąpiło nowe życie.
- Rodacy z pewnoscią gonią swoje
pociechy do polskiej szkoły?
- Nie za bardzo. Są trochę nieufni. Trzeba ich ciągle przekonywać o
celowości nauki w polskiej szkole.
Przypomina mi się historia jednego z
uczniów, który na początku edukacji
nie bardzo miał zapał do nauki języka polskiego, ale po latach przekonał
się, jak ten język mu się przydał,
gdy jako żołnierz amerykańskiej
armii stacjonował w Niemczech i był
dla swoich kolegów, Amerykanów,

MACIEJ KIJOWSKI

Jolanta Bolec
niezwykle wartościową postacią,
bowiem często wyjeżdżali na wypady do Polski, a on wtedy wcielał się
w rolę tłumacza.
- Co najbardziej doskw ie ra
nauczycielom polskich szkół?
- Nieuregulowany status prawny,
niskie zarobki i nie zawsze dobre
warunki pracy. Po latach spędzonych
w Stanach co sobotę myślami jestem
w bostońskiej polonijnej szkole. O
15.30 naszego czasu tam rozpoczynają się lekcje. Od szesnastu lat tę
szkołę prowadzi mgr Jan Kozak,
nauczyciel z Białegostoku. Wspiera
go wykształcone w kraju czternastoosobowe grono pedagogiczne. Nie
jest to łatwa praca, ale niezwykle
satysfakcjonująca.
- Wróciłaś wraz z mężem do Rzeszowa. A reszta rodziny?
- Syn już tam osiadł, od dziesięciu lat redaguje dwutygodnik
„Biały Orzeł” w wersji polsko-amerykańskiej, a wnuczka Lidia właśnie
uczęszcza do polskiej szkoły, mojej
szkoły.
- Coś takiego!
Roman Małek

CZŁOWIEK WIELU ZAINTERESOWAŃ

Z Rzeszowem związany od zawsze.
Tu się urodził 12 stycznia 1970 r., by
wkrótce potem zamieszkać przy ul.
Jagiellońskiej 21 (we wzniesionym
pięć lat wcześniej, pierwszym budynku
wielorodzinnym obecnej Spółdzielni
„Zodiak”, stanowiącym zarazem jej
pierwszą inwestycję na lewobrzeżu i
pierwszą w Śródmieściu). Tu zdobywał
kolejne szczeble edukacji – w Przedszkolu nr 14 (1975-1976), szkołach
podstawowych nr 6 (1976-1977) i 3
(1977-1984), I Liceum Ogólnokształcącym (1984-1988) oraz Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (19901995). W latach 1988-1990 mieszkał
w Warszawie, gdzie studiował w
Akademii Nauk Społecznych PZPR.
Uczeń Jarosława Ładosza, Jaremy
Maciszewskiego, Kazimierza Kika,
Daniela Markowskiego, Kazimierza
Buchały, Sylwestra Wójcika.
Od 1996 r. jest związany zawodowo
ze szkolnictwem wyższym. W latach
1997-2001 pracował w Filii UMCS, a
od 2001 r. zatrudniony jest w Uniwersytecie Rzeszowskim (od 2003 r., po
obronie doktoratu, jako adiunkt). Jak
najcieplej wspomina pracę najpierw
w ropczyckiej a później rzeszowskiej
Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej (2003-1910), tudzież zajęcia
prowadzone w innych uczelniach
Rzeszowa i województwa. Szczególne
znaczenie mają dla niego wykłady
dla aplikantów radcowskich, które w
Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Rzeszowie prowadzi już od lat
piętnastu.
W pracy zawodowej zajmuje się
przede wszystkim prawem konstytucyjnym, a zwłaszcza jego obrzeżami,
czyli tym, co sam uważa za najbardziej
interesujące. Jest jednym z nielicznych
w Polsce specjalistów zajmujących
się prawnym kontekstem hymnu
państwowego – w czym pomaga mu
niewątpliwie pasja miłośnika muzyki
(żywiącym i upowszechniającym przekonanie, że Mazurek Dąbrowskiego
jest polskim hymnem już od roku
1921), jest jednym z trzech bodaj
Polaków specjalizujących się w ustroju
politycznym Republiki San Marino
(zarazem autorem równie niepopularnej tezy, że to nie amerykańska lecz
sanmarińska konstytucja jest najstarszą z obecnie obowiązujących), jest
znawcą problematyki oddziaływania

prawa konstytucyjnego na morskie
prawo publiczne. Od plus minus
dziesięciu lat para się również szeroko
rozumianym prawem cmentarnym
(poświęcił mu monografię habilitacyjną, opublikowaną przez Wydawnictwo
UR) – jeśli chodzi o pogrzeb państwowy czy żałobę narodową, uchodzi
za autorytet w skali kraju, jest też
jedynym polskim konstytucjonalistą,
który tak skrupulatnie w publikacjach
szczegółowo zbadał prawno-ustrojowy
kontekst następstw wypadku lotniczego w Smoleńsku sprzed czterech lat
(szczególnie w kontekście porażającego bałaganu kompetencyjnego, rażącego łamania prawa i bezsensownie
wydanych horrendalnych środków).
Maciej Kijowski w swoich publikacjach nie ucieka od problemów
Rzeszowa i Rzeszowszczyzny. Uważa,
że rok 1944 jest dla Rzeszowa najważniejszym, obok 1354 – oto po 590
latach od królewskiej lokacji, dzięki
bohaterstwu polskiego i radzieckiego
żołnierza wygnano stąd hitlerowskich
okupantów, a nasze miasto zyskało
status miasta wojewódzkiego i akademickiego. Według niego utworzone
wówczas Państwowe Studium Administracyjne stanowiło pierwszą rzeszowską uczelnię, która kształciła pracowników, przede wszystkim dla potrzeb
administracji. Na ten temat napisał
wiele artykułów. Z przyjemnością
przyjmuje informację, że Towarzystwo
Przyjaciół Rzeszowa przy wsparciu
władz miasta i województwa organizuje 18 sierpnia tego roku uroczystości
związane z 70. rocznicą powstania
województwa rzeszowskiego ze stolicą
w Rzeszowie.
Jako nauczyciel akademicki, a także
członek Rady Naukowej Instytutu im.
Edwarda Gierka oraz Rady Koordynacyjnej Obywatelskiego Ruchu Obrony
Generała Wojciecha Jaruzelskiego
– Przeciw Bezprawiu znaczną część
swojej naukowej i publicystycznej
twórczości poświęca Polsce Ludowej,
której – jak sam powiada – zawdzięcza
swoje wykształcenie i której winien
jest ofiarować naukową rzetelność.
Jako jedyny przedstawiciel Rzeszowszczyzny znalazł się w gronie kilkudziesięciu autorów księgi jubileuszowej,
wręczonej przed rokiem gen. armii
Wojciechowi Jaruzelskiemu w dniu
jego 90. urodzin. Szczególne znacze-

nie ma dla niego zarazem nurt pracy
naukowej związany z badaniami nad
życiem i dziełem Edwarda Gierka oraz
osiągnięciami i dokonaniami Polski w
latach 1970-1980, tym bardziej zatem
cieszą go zorganizowane przy jego
udziale w Rzeszowie niemal półtora
roku temu obchody 100. rocznicy urodzin I sekretarza KC. Swojego lewicowego i racjonalistycznego światopoglądu nie tylko nie ukrywa, lecz się nim
szczyci, otwarty zarazem na dialog
z przygotowanymi do merytorycznej
dyskusji osobami inaczej postrzegającymi świat. W tym właśnie, w dialogu
rozmaitych światopoglądów postrzega
M. Kijowski sens istnienia każdego
uniwersytetu. Rzeszowskiego również.
Nader istot ną cz ęść dorobku
naukowego dr Macieja Kijowskiego
zajmuje biografistyka. Dwojako rozumiana – jako badania nad sylwetkami
zarówno wybitnych prawników (w
tym Andrzeja Mycielskiego, Teodora
Duracza, Jacka Dziobka-Romańskiego), jak i czołowych działaczy partyjnych i państwowych (m.in. Piotra
Jaroszewicza, Zbigniewa Messnera,
Mieczysława Moczara, Albina Siwaka, Franciszka Waniołki, Kazimierza
Świtały, Pawła Dąbka). Na warsztacie
badawczym, na biurku, na ekranie
komputera jest u niego kilka powstających równolegle publikacji, choćby
biogram Aleksandra Zawadzkiego
w 50. rocznicę śmierci, analizy społeczno-prawnego kontekstu wielkich
inwestycji lat siedemdziesiątych XX
w. w Warszawie (budowy Centrum
Zdrowia Dziecka i odbudowy Zamku
Królewskiego) czy zamówione przez
poznańskie środowisko politologiczne
opracowanie politycznych i prawnych
uwarunkowań pogrzebów sprawionych prezydentom Wojciechowi Jaruzelskiemu i Lechowi Kaczyńskiemu.
Publikuje w miarę regularnie w
opiniotwórczych periodykach: tygodniku „Fakty i Mity”, miesięczniku
„Brzask”, kwartalniku „Nowe Perspektywy”. Z satysfakcją wspomina współpracę z „Trybuną Robotniczą” i miesięcznikiem „Dziś”, żałując zarazem,
że oba tytuły przeszły już do historii.
Co czas jakiś powraca natomiast na
łamy „Echa Rzeszowa”, na których
zaprezentował się m.in. jako autor
trzyczęściowego cyklu o Rzeszowie
jako mieście wielowyznaniowym, mie-

ście nie jednego wyznania (jak czasem
jeszcze komuś się wydaje) lecz wielu –
chrześcijańskich i niechrześcijańskich.
Działalność społeczna nieodłącznie
absorbuje M. Kijowskiego od kilkudziesięciu lat, już w 1980 r. wstąpił
bowiem do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieck iej, Polsk iego
Czerwonego Krzyża i Ligi Ochrony
Przyrody. Działał aktywnie w ruchu
młodzieżowym (ZSMP, ZSP), obecnie jest natomiast członkiem m.in.
Towarzystwa Kultury Świeckiej im.
Tadeusza Kotarbińskiego i Polskiego
Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
Jedyną partią polityczną, do której
należał, była Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza (1988-1990); jest
na tyle wymagający (tak wobec siebie,
jak i innych), że po jej rozwiązaniu
żadna inna partia nie wzbudziła po
jego stronie aż tak dużego zaufania,
by do niej wstąpić. W latach 1989-2002
pracował społecznie na stanowisku
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Narodu Koreańskiego w Polsce; towarzyszył
premierowi Jerzemu Buzkowi (1999)
i b. prezydentowi Lechowi Wałęsie
(1997) w ich podróżach do Korei
Południowej, a sam wcześniej (1988)
odwiedził jako członek III Brygady
Młodzieży Polskiej Koreę Północną.
Była już mowa o muzyce, która
towarzyszy M. Kijowskiemu od lat
ponad trzydziestu. Zacząć warto być
może od tego, że w kilkusetletnich
dziejach I LO w Rzeszowie był on
najpewniej jedynym uczniem, który
wygrał 2 olimpiady przedmiotowe na
szczeblu centralnym (X Olimpiada
Artystyczna/Sekcja Muzyki – 1986, I
Olimpiada Wiedzy o Partii – 1988).
Zwycięstwo w obu olimpiadach przyniosło m.in. indeksy na określone
uczelnie i kierunki studiów, wśród
nich na muzykologię. Ostatecznie
absolwent liceum, studiów muzykologicznych nie podjął, ale melomanem
jest do dzisiaj. Swoją muzyczną pasję
spożytkował skądinąd, pisując onegdaj
(zwłaszcza do „Nowin”) recenzje z
koncertów i festiwali, prowadząc programy muzyczne na antenie Studenckiego Radia Centrum, tudzież głosząc
słowo o muzyce podczas Wieczorów
Muzyki Organowej i Kameralnej
w Katedrze Rzeszowskiej. Wiedza
i kultura muzyczna okazały mu się
też przydatne, gdy jako prezes TPNK

Maciej Kijowski
organizował w Polsce (w tym wielokrotnie w Filharmonii Rzeszowskiej)
koncerty koreańskich zespołów, solistów i dyrygentów oraz pośredniczył
w organizowaniu występów polskich
artystów w Korei. Gdyby spojrzeć
dziś na kalendarz M. Kijowskiego,
jest on pełny wyjazdów na koncerty
i spektakle: dopiero co powrócił z
Wrocławia (wspaniały „Makbet” G.
Verdiego w Hali Ludowej), Poznania
(prapremiera światowa „Alicji w Krainie Czarów” G. Kaczmarka w Teatrze
Wielkim) i Warszawy (niesamowity
„Czarodziejski flet” W. A. Mozarta na
dziedzińcu Pałacu w Wilanowie, kilka
dni wcześniej koncert Katie Melua
w Sali Kongresowej) a w sierpniu
wybiera się do Warszawy i Krakowa,
gdzie wystąpić mają kolejno Martha
Argerich i Andrea Bocelli.
Orderów czy odznaczeń próżno
by szukać w mieszkaniu dr Macieja
Kijowskiego (od ośmiu lat mieszka
przy ul. Stanisława Staszica 17, też
w budynku administrowanym przez
„Zodiak”). Nie wypina po nie piersi. Dumny jest natomiast z medali
pamiątkowych przyznanych mu z racji
jubileuszy Towarzystwa Naukowego
(2006) i WSIE w Rzeszowie (2010),
a przede wszystkim z podziękowań
od studentów, w tym autorów prac
dyplomowych, jakich ongiś w UR i
WSIE był promotorem.
Stanisław Rusznica
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Z mojej loży

W jednym
z najstarszych
miast, jakim
był Rzeszów,
życie kultura lne było
słabo rozwinięte. Od czasu do czasu
docierały do
miasta zespoły teatralne.
Jerzy Dynia
Życie muzyczne koncentrowało się najczęściej w salonach miejscowej
elity. Sporadycznie odbywały się koncerty
muzyczne, recitale wokalne. Ton nadawały
wojskowe orkiestry dęte, utalentowani młodzi rzeszowianie. Tak było do wybuchu II
wojny światowej.

państwowe
szkolnictwo
w rzeszowie

Kiedy na początku sierpnia 1944 roku,
w wyniku działań wojennych z miasta
wycofały się oddziały Wehrmachtu, już 31
tegoż miesiąca odbyło się w Rzeszowie pod
przewodnictwem Mariana Wajgta zebranie
organizacyjne Towarzystwa Muzycznego i
Szkoły Muzycznej. Powstała wówczas Szkoła
Muzyczna im. Fryderyka Chopina. Podczas
pierwszej konferencji rady pedagogicznej 14
października ustalono, jakie będą przedmioty nauczania i jacy będą nauczyciele. Zajęcia
rozpoczęły się już w dniu następnym, w
prywatnej kamienicy przy ul. Sobieskiego.
Rozpoczęto też działania zmierzające do
upaństwowienia tej pierwszej placówki. A
działo się to w czasie, gdy na zachód od
miasta toczyły się jeszcze frontowe walki.
W tamtych, pionierskich czasach na
kartach historii zapisały się nazwiska: Florentyny Mirskiej, Janiny Stojanowskiej,
Zofii Stachurskiej, Lidii i Antoniego Graziadio, Zofii Stachurskiej, a nieco później:
Ludwika Łaszewskiego, Kazimierza Fica,
Tomasza Czapli, Jana Wołowca i wielu,
wielu innych. Rekrutacja uczniów nie była
łatwa z uwagi na zróżnicowany poziom
wiedzy muzycznej kandydatów. Z roku na
rok sytuacja normalizowała się, a zainteresowanie nauką w tej szkole było ogromne.
Uczniowie przyjeżdżali z odległych miejscowości, często brodząc w błocie podczas
wielokilometrowej wędrówki do najbliższej
stacji PKP. Często nocowali w szkolnej piwnicy, żeby uniknąć częstego podróżowania.
Rozpoczęła również przez pewien czas
działalność, pod zarządem miejskim, Szkoła Umuzykalniająca, kształcąca przyszłych
organizatorów w terenie ognisk muzycznych. O entuzjaźmie w tamtych czasach
może świadczyć m.in. fakt, że za sprawą
pedagogów rzeszowskiej placówki: B. Ilgner,
W. Mikułowej i T. Palki wystawiana była
wielokrotnie w Rzeszowie śpiewno-muzyczna bajka „Czarodziejski kwiat”. Podczas
zorganizowanego w Rzeszowie w 1947
roku Konkursu Młodych Talentów, cztery
pierwsze miejsca zajęli bardzo młodzi wówczas: Adam Harasiewicz, Wojciech Kilar,
Tadeusz Wojturski i Roman Łazarek. Już
po dziesięciu latach pierwsi dwaj zaczęli
odnosić wspaniałe artystyczne sukcesy.
Szkoła rozwijała się, aż przyszedł czas na
powołanie do życia szkoły o wyższym stopniu nauczania. Zespół Szkół Muzycznych nr
2 pozostał w budynku przy ul. Sobieskiego,
natomiast Zespół Szkół Muzycznych nr 1
i Państwowa Szkoła Muzyczna stopnia II
przeniosły się do nowego obiektu przy u.
Chopina, obok gmachu Państwowej Filharmonii im. A. Malawskiego.
W Rzeszowie powstały również kształcące młodych instrumentalistów ogniska
muzyczne. Jedno z nich miało sale lekcyjne
w ówczesnym Zakładowym Domu Kultury
WSK, dziś będącym w posiadaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie kształcą się
muzycy na poziomie wyższym. Podobnie
jak w wielu dziedzinach Rzeszów wykorzystał swoją szansę jako miasto wojewódzkie,
czego dowody spotykamy co krok.

ECHO RZESZOWA

Echa kulturalne

RZESZOWSKI KALEJDOSKOP KULTURALNY

MIT PRZEŚLICZNEJ RUDOWŁOSEJ

Stanisław Dłus k i w s p e k t a k lu
poetycko-muzyczny m „Prześliczna
rudowłosa” powrócił do formuły spotkań, które niegdyś
prowadził w pubie
Underground i tym
s a my m ot wor z y ł
now y cyk l poezji
na wa kacje. Ty m
razem rzeszowscy
czytelnicy twórczości poety z Dębowca
mieli okazję posłuchać wierszy, które, jak mówi sam
autor, układają się w
przejmującą historię
bohatera poetyckiego. Osoby mówiącej
lub podmiotu lirycznego, ale nie samego
poety, gdyż ten wypiera się połączeń jego życia osobistego z tym
kreowanym w wierszach.
Wiersze, które zaprezentował znakomity aktor Andrzej Piecuch, którego można podziwiać na deskach Teatru Maska w
Rzeszowie oraz poeta i wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr Stanisław Dłuski, krótko mówiąc, były różnorodne. Historia,
którą opowiadały zaczęła się od „Poznawania wiewiórki”, kiedy to bohatera uwodzą ekscytujące złudzenia, poprzez uczucia
buntu i gniewu, nostalgię i wyrzuty sumienia, by w końcu uznać
za prawdę stwierdzenie, że „wszystko to złudzenia”. I odejść od
mitu prześlicznej rudowłosej w wierszu „Nie dla kobiet” i znów
powrócić w licznych erotykach o charakterze lirycznym, a nawet,
trzeba to powiedzieć, wykorzystującym barbaryzmy. Bo mit, jak
zauważa Leszek Kołakowski w słynnej książce „Obecność mitu”,
jest takim konstruktem, którego trudno się wyzbyć całkowicie.
Odczarowując świat z jednego mitu, na jego miejsce nieopatrznie
przyjmujemy inny.
Muzycznie uświetniła spotkanie znakomita, młoda wokalistka
solowa i gitarzystka Katka Kotecka, która odniosła już wiele
sukcesów i doczekała się uznania w środowisku pieśniarzy. Mówi
się o niej, że jest połączeniem P.J. HARVEY z ludową pieśniarką.
Jej głos przykuwa uwagę. Zaśpiewała swoje autorskie utwory
oraz wybrane wiersze znanych poetek, takich, jak Ewa Lipska, do
których napisała muzykę. Występy Katki Koteckiej są transowe,
pomimo bardzo skromnego zestawu środków, którymi są najczęściej tylko struny głosowe i gitara akustyczna. Śpiewa bardzo
emocjonalnie, z głębią, prawdziwie i pięknie, widać, że rozumie co
śpiewa. To wszystko składa się na zniewalający efekt, który przyprawia o dreszcze nawet największych twardzieli. Prezentowane
wiersze Stanisława Dłuskiego na spotkaniu poetycko-muzycznym
wejdą w skład tomu „Puszczanie pawia”.

Anny Jantar” zainaugurowała Jagoda Kret z utworem, „Tylko
mnie poproś do tańca”, kolejno: Kamil Bijoś – „Wielka dama”,
Małgorzata Boć – „Mój tylko mój”, Michał Grobelny – „Co
zrobimy z tą miłością”, Ernest Staniaszek – „Tyle słońca w całym
mieście”, Beata Dobosz – „Nie wierz mi, nie ufaj mi”, Marzena
Ugorna – „Kto wymyślił naszą miłość”, Wojtek Baranowski –
„Przetańczyć z tobą chcę całą noc”, Aro Kłusowski – „Nic nie
może wiecznie trwać”, Michał Sobierajski z własnym aranżem do
utworu „Im więcej ciebie, tym mniej”. Solowe występy zakończył
Mateusz Grędziński, śpiewając „Radość najpiękniejszych lat”.
Na koniec wokaliści wspólnie wykonali utwór „Najtrudniejszy
pierwszy krok”.
Podobny koncert tej samej grupy artystów z The Voice of
Poland odbył się na scenie rzeszowskiego rynku. Po nim swój
recital zaprezentował Aro Kłusowski, który zachwycił swoim
głosem. Gwiazdą wieczoru niewątpliwie było jednak wystąpienie
Justyny Steczkowskiej z własnym dorobkiem artystycznym z
okresu całej swojej dotychczasowej kariery. W części koncertu
wzięło udział kilku artystów z programu, którzy zaśpiewali z
nią w duetach. Dodatkowo w ramach IV Rzeszowskiego Święta
Wokalnego odbyły się warsztaty wokalne poświęcone aspektom
technicznym, prowadzone przez Daniela Lipca, pedagoga śpiewu
Szkoły Muzyki Rozrywkowej Pro Musica, oraz wernisaż fotografii
artystycznej Evy Vonos, która przygotowała 11 zdjęć artystów
biorących udział w projekcie.

GLOBAL VILLAGE
– PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA
Masz czasami ochotę rzucić wszystko i udać się w podróż
dookoła świata, ale właściwie nie wiesz jak to zrobić? Jeszcze
nigdy podróż dookoła świata nie była tak prosta do zrealizowania.
Australia, Chiny, Meksyk, Indie, Turcja, Maroko i wiele, wiele
innych przedstawicieli państw - wszystkie kontynenty do poznania i to w jednym miejscu! Zachęcali organizatorzy. Praktykanci
z 18 różnych krajów przyjechali do Rzeszowa, aby pokazać swój
kraj i kulturę!
Między innymi można było zobaczyć hawajski taniec brzucha
zaprezentowany przez Ane, która na co dzień tańczy w Meksyku,
brazylijski pokaz Capoeiry, który przeprowadziły osoby trenujące
w rzeszowskiej grupie UNICAR! A także boks prosto z Tajwanu!
Ciekawym punktem programu, była możliwość odwiedzenia
poszczególnych stoisk i porozmawiania z rodowitymi reprezentantami danego kraju, poznania nowego języka, muzyki, wyrobów,
artystycznych i kulinarnych.
Na Global Village wystąpił także Tomasz Barney Piotrowski
– performer, tancerz, finalista IV edycji programu „Mam Talent”!
Tomek wraz z grupą Multivisual dotarł do finału także V edycji
programu! Przedstawił ciekawy i zapierający dech w piersiach
pokaz.
Organizatorzy i wolontariusze z grupy AIESEC już zapraszają
na edycję jesienną Global Village. Bo podróż dookoła świata to
super sprawa!

PIKNIK ŚREDNIOWIECZNY

ŚWIĘTO WOKALNE
I JUSTYNA STECZKOWSKA

Czwarta odsłona Rzeszowskiego Święta Wokalnego upłynęła
pod znakiem największych przebojów Anny Jantar zaprezentowanych przez uczestników programu The Voice of Poland.
Zaproszeni do projektu uczestnicy to ciekawa mieszanka temperamentów, stylów i talentów, które można było obserwować w
ostatnich edycjach programu. Wykonali oni autorskie interpretacje najbardziej znanych utworów z repertuaru Anny Jantar ale
w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Krzysztofa
Mroziaka, który objął kierownictwo muzyczne nad projektem. W
sali koncertowej Polskiego Radia Rzeszów koncert „Ku pamięci

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przygotowało dla zwiedzających ciekawe warsztaty. Ciekawą i zawsze entuzjastycznie
odwiedzaną ekspozycją były te organizowane przez Zakon Rycerzy
Boju Dnia Ostatniego. Inne propozycje to spotkanie z policją i ze
strażą pożarną.
Podczas wyprawy w wieki ciemne na placu muzeum można było zobaczyć średniowieczne tańce dworskie, gry, zabawy,
pokazy walk rycerskich, a nawet teatrzyk kukiełkowy z okresu
grunwaldzkiego. Przygotowano także strefę dla malucha, gdzie
najmłodsi mogli zabawić się w najsłynniejszych archeologów i
dokopać się w piasku do cennych odkryć. Przygotowano także
warsztaty miecznika i kaletnika.
Rycerze chętnie uczyli władania mieczem, opowiadali o różnicy
podczas korzystania z łuku lub kuszy. Odważni mogli założyć
rycerską kolczugę, lub hełm i stanąć do walki. A ci, którzy chcieli
zachować wspomnienia z podróży do czasów, gdzie bohaterów
spotykano na każdym rogu ulicy, mogli kupić miecz na pamiątkę.
Sabina Lewicka
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wokalne świętowanie

Prezydent Tadeusz Ferenc
wraz z żoną sekundowali młodym artystom na koncercie 4.
Rzeszowskiego Święta Wokalnego
Helios Festival, dedykowanemu
pamięci wybitnej polskiej wokalistki, Anny Jantar, który rozpoczął się w sobotni wieczór 19 lipca
i zakończył grubo po północy.
Poprzednie edycje poświęcone
były pamięci Czesława Niemena,
Andrzeja Zauchy i Agnieszki
Osieckiej.
Prezydent rad jest podkreślać,
także bezpośrednim uczestnictwem, jak bardzo mu zależy, by
Rzeszów brzmiał kulturalnie
pozytywnymi obrazami na tle
innych ośrodków i metropolii. A
scena w rynku jest właśnie jego
pomysłem i stara się, by nieustannie gromadzić tu artystów i
miłośników ich sztuki.
Zatem obecne są tu nie tylko
rockowe, jazzowe, regionalne w
tańcu i śpiewie oraz podobne klimaty, jak choćby z niedawnego,
bo w czerwcu, międzynarodowego festiwalu Carpathia 2014, czy
Europejskiego Stadionu Kultury –
Wschód Kultury. Takie koncerty i
prezentacje na ogół dobrze znoszą
przekaz plenerowy i są tu bardzo
częste. Ale goszczą i wydarzenia
artystyczne z odmiennego wręcz
krańca muzycznej poetyki, jak

choćby tydzień przed wspomnianym na wstępie świętem wokalnym – spektakl operowy „Nabucco” G. Verdiego w oryginalnej
wersji językowej, którym uraczyli
rzeszowian artyści Opery Śląskiej
w Bytomiu. Oczywiście, odbiór
tej sztuki w filharmonicznej sali
koncertowej byłby nieporównanie
bardziej komfortowy i dla widzów,
i dla wykonawców. Ale oddajmy
sprawiedliwość organizatorom – w
ten sposób za darmo mogła w tym
wydarzeniu uczestniczyć zarówno
wysmakowana w wysokiej sztuce
publiczność, jak i wielu przypadkowych rynkowych bywalców czy
przechodniów. Może jakieś echa
pozytywne także i w ich pamięci
pozostaną? Wszak krople drażą
ponoć skały.
Prez ydent z du mą z w yk ł
nawiązywać do innego wydarzenia muzycznego z tegoż wysokiego pułapu, jakim był niewątpliwie
koncert operowy 3 maja ub. roku
artystki z pierwszej światowej półki – Aleksandry Kurzak. Jedyny
w ubiegłym roku występ w Polsce
tej wybitnej sopranistki. I koncert
ten, również za darmo dla słuchaczy, miał miejsce na tejże estradzie. Mimo że pogoda z ulewnym
deszczem, a nawet grzmotami,
mogła niektórych przestraszyć. I
znowu melomani sycąc się tą wiel-

malarstwo
edwarda rząsy

Otwarcie finisażu: od lewej Marek Jastrzębski, Edward Rząsa, Kinga
Ziobro-Działo, Czesław Drąg. Fot. A. Kus

Lipcow y f inisa ż w ystaw y
malarskiej Edwarda Rząsy zgromadził liczne grono fanów jego
twórczości artystycznej. Było to
zresztą w bardzo popularnej i
prestiżowej galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Rozpoczynający spotkanie Marek
Jastrzębski, dyrektor WDK, nie
szczędził miłych i chwalebnych
słów pod adresem artysty. Miał
ku temu podstawy, bo wpisy
dokonane przez zwiedzających
wystawę najlepiej o tym świadczą. Czynił to przy udziale swoich współpracowników: Czesława
Drąga, Adama Kusa i Kingi
Ziobro-Działo, komisarza wystawy. Wiele schlebiających słów
wypowiedział też Józef Rzepka
– wicestarosta łańcucki, gospodarz powiatu, na terenie którego
jest miejscowość Żołynia, miejsce
zamieszkania Edwarda Rząsy.
Edward Rząsa urodził się w
1943 roku w Leżajsku. Tam też
skończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Po
studiach nauczycielskich pracował trochę w Leżajsku, a później
w Żołyni. Obecnie jest już na
zasłużonej emeryturze. Maluje
od ponad 50 lat. W swoim dorobku ma ponad 350 prac, które
prezentował na wielu wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Ze
swoją żoną Jadwigą uczestniczył
w wielu plenerach malarskich,

organizowanych przez nauczycielski związek zawodowy oraz
domy kultury.
Myślą przewodnią jego malarstwa jest opowiadanie o przemijającym czasie, wracanie do
wspomnień, które bez upiększeń
stara się przelewać na płótno i
papier. Wiele ulotnych doznań
towarzyszących jego życiu próbuje zatrzymać i zamknąć w
ramach swoich obrazów. Najczęściej są to fragmenty przyrody:
krajobrazy, wiejska architektura
i zabytki. By wają też często
ludzkie budowle, budynki mieszkalne i gospodarcze, typowa
wiejska architektura w wielu
przypadkach już nieistniejąca.
Są też urokliwe krajobrazy, które
też w większości przypadków
nie istnieją już w naturze, gdyż
uległy dewastacji albo mniej
lub bardziej udanej modernizacji. Mówiąc o swojej wystawie,
Edward Rząsa podkreślał na finisażu, że starsi wiekiem żołyniacy,
albo jego rówieśnicy, oglądający
obrazy, kojarzą miejsca, które
znali, potrafią odnaleźć wspomnienie swojej młodości, kiedy
to słońce jaśniej świeciło.
Nasz artysta zastanawia się
nieraz, czy można odtworzyć
historię z zasłyszanych opowieści – mówi, że próbować trzeba.
Stanisław Rusznica

muzycznego w Rzeszowie nadal
nie ma, a wydarzenie, o którym
wspominam, to była premiera
operetki F. Schuberta „Domek
trzech dziewcząt”, przygotowana
z inicjatywy i pod kierownictwem
muzycznym Andrzeja Szypuły,
z wykorzystaniem śpiewaków i
innych artystów z Rzeszowa, ale
także i z Przemyśla, z wydatną
pomocą organizacyjną, techniczną
m.in.: WDK, Teatru im. Siemaszkowej i Estrady. Z późniejszą
także premierą koncertową w
miejskim teatrze Maska.
Ale powróćmy do Rzeszowskiego Święta Wokalnego, które
wymyślił Arkadiusz Kłusowski,
gdy był jeszcze uczniem w Rzeszowie i nadal, gdy już studiuje
muzycznie w Warszawie, jest artystycznym motorem tej imprezy. A
wokół niego – już wszak z rytem
znanego wokalisty, bo był finalistą
trzeciej edycji telewizyjnego The
Voice of Poland – gromada młodych entuzjastów wolontariuszy
przygotowuje to wszystko, wśród
nich m.in. Karolina Adamczak.
Ich lider nazywany jest przez
nich Aro. Kłusowskiego usłyszała
publiczność podczas tego święta,
podobnie jak innego rzeszowianina Kacpra Leśniewskiego,
uczestnika ostatniego The Voice
of Poland. Na rynku w Rzeszo-

ką sztuką, po cichu wskazywali,
że salony filharmoniczne byłyby
dlań właściwsze. Czego, można by
rzec, w praktyce doświadczyliśmy
z radością podczas międzynarodowego festiwalu muzyczno-śpiewaczego Galicja 2009, gdy
właśnie złe warunki pogodowe
sprawiły, iż koncert został w
ostatniej chwili przeniesiony do
wielkiej sali, wówczas jeszcze Filharmonii Rzeszowskiej, i w całej
krasie można było przeżyć m.in.
interpretacje wokalne izraelskiej
śpiewaczki operowej i operetkowej Keren Hadar oraz innych
artystów z udziałem orkiestry La
Pasione Teatru Wielkiego z Łodzi,
i solistów baletu Teatru Muzycznego z Poznania. Też, oczywiście,
za darmo, w prezencie od gospodarzy miasta.
Wśród setek różnorakich propozycji, których miejscem była
ta estrada w rynku – ostatnio
np. podczas otwarcia i wielu dni
festiwalowych - gdy koncertowały
tu polonijne i nasze zespoły –
przypomnę jeszcze, że i rzeszowski teatr muzyczny miał tu swoją
odsłonę 13 września 2009 roku.
Szkoda, że nie można napisać o
tej inicjatywie już z wielkich liter,
nazywając w ten sposób nową
i trwałą instytucję kultury. Bo
przecież instytucjonalnego teatru

wie, ale i dzień wcześniej w sali
koncertowej Rozgłośni Polskiego
Radia w Rzeszowie. W koncercie zatytułowanym „Ku pamięci
Jantar” w ystąpiło 11 wokalistów: Ernest Staniaszek, Mateusz
Grędziński, Marzena Ugorna,
Michał Grobelny, Jagoda Kret,
Wojtek Baranowski, Michał
Sobierajski, Beata Dobosz, Kamil
Bijoś, Małgorzata Boć i oczywiście Aro Kłusowski w aranżacjach
przygotowanych przez Krzysztofa
Mroziaka.
19 lipca gwiazdą wspomnianego na wstępie wieczoru festiwalowego była Justyna Steczkowska,
która do duetów zaprosiła kilkoro
artystów z programu – Maję
Gawłowską, Kasię Sawczuk, Aro
Kłusowskiego, Kamila Bijosia,
Michała Sobierajskiego. Steczkowska czuje ogromną więź z Rzeszowem, podkreślała to na koncercie
i w rozmowach, tu bowiem się
urodziła, tutaj kształciła się w
Zespole Szkół Muzycznych nr 1
przy ul. Szopena. Od prezydenta
otrzymała kosz kwiatów. Należy
też nadmienić, że wśród patronujących tej imprezie nie tylko
honorowo, ale i w finansowym
wymiarze, było miasto, którym
kieruje Tadeusz Ferenc.
Ryszard Zatorski

nowy program fontanny

Z okazji XVI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych miasto postarało
sie o sporą i niezwykle atrakcyjną
niespodziankę dla festiwalowych
gości. Wyasygnowało 85 tysiecy
zł na przygotowanie nowego programu do prezentacji na fontannie multimedialnej. Wyjątkowo
tym razem w piątkowy wieczór 1
sierpnia, ze względu na festiwalowy program, goszczący w naszym
mieście polonusi obejrzeli wpierw
15-minutowy pokaz światła dźwięku i wody układający się w prezentację muzyczno-wizualnego
folkloru z różnych kontynentów i
regionów świata.
Ekspresowa podróż samolotem,
widoczna na taf li wody, umożliwiała podziwianie folkloru nie
tylko europejskiego, ale także:
dalekiej Japonii, Dzikiego Zachodu, Afryki, czy Ameryki Południowej. Wrażenie niesamowite!
Po tym pokazie w drugiej częśći, w
multimedialnej scenerii widzowie
obejrzeli spektakl zatytułowany
Walka Tytanów. Motywem tego
pokazu była odwieczna walka zła

z dobrem. Jak można było spodziewać się, dobro zdecydowanie i
sprawiedliwie zwyciężyło. Pojawiła
się tu rowniez absolutna nowość
programowa. W multimedialnej
rzeczywistości pojawili się dwaj
żywi aktorzy w stosownych kostiumach, którzy w strugach wody
uprawiali swoisty balet, podkreślający batalię dobra i zła.

Inaug urac y jną prezentację
nowego programu obejrzało kilka
tysięcy widzów, oczywiście, z prezydentem Tadeuszem Ferencem
i festiwalowymi gośćmi na czele.
Po tym wyjątkowym przesunięciu
prezentacji na piątek, wszystko
wróciło do normy, czyli pokazy
odbywają się w soboty o godz.
21.30.
Roman Małek

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…

„Ten, który zmienia polski przemysł”
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ludzie 70-lecia

gospodarze
miasta

ks. Marian Borowiec, zyskał miano
Czcigodnego Księdza Wojewody, Był
jednym z pierwszych organizatorów
województwa rzeszowskiego. Pełnił
funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie od
listopada 1944 r. do marca 1948 r.
Zasłynął jako skuteczny obrońca młodego województwa, gdy próbowano je
zlikwidować. Był bardzo aktywnym
działaczem społecznym i politycznym,
zasiadał w najwyższych władzach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Urodził
się i jest pochowany w Budziwoju.
Władysław Kruczek, w latach
1956-1970 był I sekretarzem KW
PZPR w Rzeszowie. Dbał o równomierny rozwój województwa i o jego
stolicę. Popierał każdą inicjatywę,
która powodowała powstanie nowych
miejsc pracy, nowych osiedli mieszkaniowych, nowych mieszkań. To wtedy
nastąpił dynamiczny rozwój Rzeszowa,
powstały wyższe uczelnie (WSI, WSP,
filia UMCS). Był ich szczególnym
orędownikiem. Dzięki jego poparciu
utworzono je, dzięki jego wpływom i
staraniom zdołano wybudować piękny
gmach dla Filharmonii.
Alfred Żądło, przewodniczył Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Rzeszowie w latach 1963-1970. Zdołał
doprowadzić do przebudowy dworca
kolejowego i jego otoczenia, wybudowania nowoczesnego i dużego hotelu
Rzeszów, ale przede wszystkim do
zbudowania ciągów komunikacyjnych
wschód – zachód oraz południe –
północ, co wymagało wiele zabiegów,
wyburzeń i dobrej woli władz wojskowych. Pokonał wszystkie przeszkody,
zyskał ksywę „Burzyciel”. Zarzucano
mu min., że ulice są za szerokie jak
na Rzeszów. Dziś cieszy się, że wtedy
nie uległ krótkowidzącym. Sam nie
przewidywał, iż Rzeszów rozwinie się
aż tak bardzo.
Ludwik Chmura był prezydentem
Rzeszowa w latach 1983-1990. Wcześniej dyrektorował przedsiębiorstwom
budowlanym. Zrealizował kilka ważnych dla miasta inwestycji, min. ujęcie wody w Zwięczycy, oczyszczalnię
ścieków, elektrociepłownię w Załężu,
obwodnice wschodnią i południową. Z
jego inicjatywy powstał projekt wybudowania w Rzeszowie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Podpromie
(jako zaplecze dla przedsiębiorstw
budowlanych). Uzbrajał tereny pod
budownictwo mieszkaniowe, dzięki
czemu mogły rozwijać się spółdzielnie
mieszkaniowe (Rzeszowska, Zodiak).
W tym czasie podwoiła się liczba
mieszkańców Rzeszowa.
Mieczysław Janowski, jest jedynym rzeszowianinem, który zdobył
tyle zaufania społecznego. Przez dwie
kadencje był prezydentem Rzeszowa
(1991-1999), dwukrotnie wybrano go
senatorem, a potem przez 5 lat reprezentował nas w Parlamencie Europejskim. Przeprowadził Rzeszów przez
okres transformacji ustrojowej. Był i
ciągle jest obecny niemal we wszystkich ważnych wydarzeniach w mieście,
w tym szczególnie kulturalnych. W
wielu z nich ma swój udział.
Ks. biskup Kazimierz Górny, 25
marca 1992 r. został pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej diecezji
rzeszowskiej. Pełnił tę funkcję przez
21 lat. Zorganizował najważniejsze
struktury instytucji diecezjalnych,
które wzbogaciły stolicę województwa.
Min. utworzył Wyższe Seminarium
Duchowne, Insty tut Teologiczno-Pastoralny, Muzeum Diecezjalne,
Radio Via, diecezjalną Caritas, powołał
periodyki. Był wszędzie tam, gdzie
działo się coś istotnego dla miasta
Wrósł w Rzeszów i jego problemy. W
2014 r. otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Rzeszowa.
Tadeusz Ferenc, od 2002 r. jest
prezydentem Rzeszowa. To najefektowniejszy okres w jego zawodowym
życiu. Okazał się świetnym gospodarzem miasta, czującym jego potrzeby
i możliwości dalszego rozwoju. Za
jego rządów miasto powiększyło swój
obszar do ponad 116 km kw. Zwiększyła się liczba mieszkańców do 200
tys.. Zmodernizowano i zbudowano
nowe drogi, chodniki dla pieszych i
ścieżki rowerowe, połączenie z autostradą. Okazał się bardzo skuteczny w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych
na inwestycje, a także w mobilizowaniu właścicieli i zarządców budynków
do ich modernizacji i poprawiania
estetyki. Dzięki temu miasto jest coraz
ładniejsze, ukwiecone, nowocześniejsze

i przyjazne mieszkańcom, dostrzegane
i podziwiane w kraju. I co ważne, prezydent T. Ferenc ma wciąż nowe wizje
dalszego rozwoju miasta i wzrostu jego
prestiżu w kraju i za granicą.

Menadżerowie
Adam Góral, w 1991 r. zmienił
swoje plany życiowe i zajął się biznesem, założył własną firmę Comp SA.
Firma szybko rozrastała się, zdobywała
nowe rynki. Dzisiaj nosi nazwę Asseco
Poland i ma zasięg międzynarodowy,
zatrudnia ponad 14 500 osób, w tym w
Polsce blisko 5 000, a na Podkarpaciu
500. Jej centrala znajduje się w Rzeszowie. Jej sukcesy są sukcesami prezesa
A. Górala i wpisują się we współczesną
historię oraz rozwój Rzeszowa. Prezes
znany jest z szerokiej działalności
charytatywnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy oraz jako sponsor
siatkarzy Asseco Resovii. W 2012 r.
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Rzeszowa.
Janusz Solarz, od 1990 r. pracuje
i działa w resorcie zdrowia: w latach
1990 -1997 kierował Zespołem Opieki
Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, był
wiceministrem zdrowia w latach 19971999, a od 2001 r. zarządza Szpitalem
Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
Poprawił jego struktury organizacyjne,
zbilansował finanse, zyskał spore środki z różnych źródeł na jego rozbudowę
i modernizację, zapewnił dobrą kadrę
medyczną. Dzięki temu jest to największy kompleks medyczny na Podkarpaciu, ciągle jeszcze rozbudowujący się.
Stanowi też ważną bazę dla praktycznego kształcenia przyszłych lekarzy w
nowo otwieranym wydziale medycyny
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Gen. dyw. Fryderyk Czekaj, związany rodzinnie z Podkarpaciem, a z
Rzeszowem od praktyki podchorążego
Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych, czyli od 1972 roku. W 30.
Pułku Zmechanizowanym przeszedł
wszystkie szczeble dowódcze do szefa
sztabu pułku. Po okresie dowodzenia 14. Pułkiem Zmechanizowanym
wrócił do Rzeszowa, aby organizować
21. Brygadę Strzelców Podhalańskich.
Tworzył współczesny jej kształt, dzięki
niemu szybko wrosła w społeczność
miasta. Został pierwszym generałem
w tym czasie, gdy dowodził rzeszowską
jednostką. Tu zamieszkał na stałe.
Józef Tkaczow, lekarz, działacz
ruchu robotniczego i społecznego,
były więzień obozów hitlerowskich. Po
wojnie organizował w naszym regionie,
w tym w Rzeszowie, szpital-poliklinikę
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, której dyrektorował
aż do swojej śmierci w 1972 r. Znany
był z bardzo aktywnej działalności w
Wojewódzkim Komitecie Antyalkoholowym, któremu przewodniczył przez
wiele lat.
Władysław Lutecki, w latach 19521977 był dyrektorem Rejonowego i
potem Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego w Rzeszowie. Stworzył
podwaliny pod szybko rozwijającą się
telekomunikację, zorganizował dwie
nowe centrale przy ulicy Staszica i na
Baranówce. Zainicjował w Rzeszowie
pełny automatyczny ruch międzymiastowy.

Ludzie nauki
i kultury
Roman Niedzielski, był organizatorem i rektorem pierwszej wyższej
szkoł y technicznej w R zeszowie,
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Towarzyszył wszystkim poczynaniom,
zmierzającym do utworzenia samodzielnej uczelni technicznej. 25 czerwca 1963 r. powołano WSI w Rzeszowie,
a on został jej rektorem. Godność tę
piastował do 31 sierpnia 1972 r.
Kazimierz Oczoś, był pierwszym
etatowym pracownikiem naukowo-dyda kt yczny m w Wieczorow y m
Studium Terenow ym Politechniki
Kra kowsk iej w R zeszowie, które
stopniowo przekształcało się w coraz
wyższe formy, aż do usamodzielnienia się i powołania WSI. W 1972 r.
został rektorem swojej szkoły po raz
pierwszy. Przekształcił ją w Politechnikę Rzeszowską. Funkcję rektora
tej uczelni pełnił z przerwami przez
6 kadencji, w sumie 18 lat, co było i
jest swoistym rekordem krajowym.
Jako rodowity rzeszowianin pragnął
zostawić w swoim mieście wymierny
ślad. Udało się mu spełnić to marzenie.
Stanisław Frycie, w Rzeszowie
mieszkał, pracował i działał krótko (od
1963 do 1972 r.), ale zdołał na trwałe

wpisać się w dzieje uczelni (WSP) i
w rozwój miasta. Współorganizował
rzeszowską humanistykę, założył i
redagował „Kwartalnik Rzeszowski”,
miesięcznik „Profile”. Zainicjował
wiele ciekawych działań kulturalnych.
Niektóre z nich wywoływały ferment
intelektualny i twórczy, co było ważnym elementem dla kształtującego się
środowiska naukowego.
Lesław Grzegorczyk, profesor nauk
medycznych, inicjator i realizator
odważnego pomysłu utworzenia w
Rzeszowie wyższej uczelni medycznej.
Doprowadził do powstania Instytutu
Medycyny Klinicznej i zgromadzenia
wokół niego grona 10 lekarzy specjalistów z tytułami profesorów (lata 19701991). Niestety, brak zainteresowania
ze strony władz doprowadziły do
zakończenia funkcjonowania Instytutu. Przez wiele lat prezesował klubowi
Resovia. Wydał książkę pt. „Ludzie
starego Rzeszowa”.
Franciszek Kotula, był jedną z najbardziej zasłużonych postaci dla kultury naszego miasta, twórcą Muzeum
Okręgowego i jego paroletnim dyrektorem, znawcą i pasjonatem kultury
ludowej. Uratował od zagłady wiele jej
wytworów. Stał się łącznikiem między
tamtym a współczesnym Rzeszowem.
Jego imię noszą Muzeum Etnograficzne, niedawno powstałe osiedle i jedna z
ulic. Był jedną z najbardziej aktywnych
i barwnych postaci naszego miasta.
Janusz Ambros, pomysłodawca i
realizator Dni Muzyki Kameralnej w
Łańcucie, pierwsze w 1961 r. w ramach
programu „Rok Ziemi Rzeszowskiej,
przekształcone później w Festiwal
Muzyczny. Jako kierownik artystyczny i pierwszy dyrygent Wojewódzkiej
Orkiestry Symfonicznej doprowadził
do jej przekształcenia w Filharmonię
im. Artura Malawskiego (1966 r.), co
było formą nagrody za osiągnięcie
wysokiego poziomu artystycznego i
uznania w kraju.
Tadeusz Nalepa, założył w 1965 r.
grupę muzyczną Blackout, wspólnie
ze Stanem Borysem. W 1968 r. zmieniono jej nazwę na Breakaut. Twórca i
najbardziej znany wykonawca bluesa.
Koncertował w różnych krajach i w
Rzeszowie, z którym czuł się dość
mocno związany. I dzisiaj nadal
dokądś śpieszy się ulicą 3 Maja (jego
pomnik).
Józef Szajna, malarz, scenograf,
grafik, twórca teatru autorskiego. Ze
swoim rodzinnym Rzeszowem utrzymywał kontakty przez prawie całe
życie. W 1997 r. ofiarował miastu 54
prace, które są eksponowane w budynku teatru „Szajna Galeria”. W 2001
r. przekazał miastu rzeźbę „Przejście
2001” (zdobi plac Cichociemnych). Nie
zdążył zrealizować kompozycji „Drabina do nieba”. Wybrał dla niej tylko
miejsce na ulicy Krakowskiej.
Wojciech Kilar, światowej sławy
kompozytor, autor muzyki do 130
filmów i bardzo wielu świetnych utworów muzycznych. W Rzeszowie mieszkał krótko, ale jego więź z miastem, a
szczególnie ze szkołą muzyczną, której
kiedyś był uczniem, pozostała silna.
Szkoła nosi jego imię, a władze w 1998
r. przyznały mu tytuł Honorowego
Obywatela Rzeszowa.
Zdzisław Kozień, wpisał się mocno w historię rzeszowskiego Teatru i
miasta. Zasłynął rolami: Piotra Bezuchowa w „Wojnie i pokoju”, Edka
w „Tangu” na deskach Teatru im. W.
Siemaszkowej, zaś w filmach: kolejarza w „Człowieku z marmuru”, króla
Zygmunta Starego w „Królowej Bonie”
czy sierżanta Zubka w serialu „07 zgłoś
się”. Obecnie jego wciąż uśmiechnięta
twarz na pomniku (stojącym na zapleczu budynku teatralnego) wita tych,
którzy tam zaglądają.
Sport

Jan Domarski, chłopak z rzeszowskiej Drabinianki, reprezentant Polski
w piłce noznej w drużynie K. Gorskiego. Zasłynął strzeleniem pięknego
gola Anglikom na Wembley w 1973
r. , dającego awans polskiej drużynie
do finału Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej w Niemczech w 1974 r.
Jan Strzelczyk, w swojej 55-letniej
karierze trenerskiej tylko 4 sezony
pracował poza Rzeszowem. Największy
sukces odniósł z siatkarzami Resovii, zdobywając z nimi trzykrotnie
mistrzostwo Polski (w 1971, 1972 i
1973 r.). Był twórcą tzw. „resoviackiego” stylu, polegającego na wprowadzeniu do gry podwójnej krótkiej oraz
maksymalnej zgrywki z podskoku.
Józef Kanik

Podziwiając dzisiejszy wygląd Rzeszowa, młodzi mieszkańcy naszego miasta nie zdają sobie sprawy, jak Rzeszów wyglądał w przeszłości.
Odsyłam zainteresowanych do licznych publikacji wydanych przed 1939
rokiem i tuż po wojnie. Pod zaborem austriackim Rzeszów istniał na
zapleczu twierdzy przemyskiej i peryferyjnej prowincji CK, tzw. Galicji.
Sytuacja mieszkańców naszego miasta była przed 1945 bardzo trudna.
Mogą to zilustrować niektóre dane statystyczne. Olbrzymia była śmiertelność dzieci. Wiele dzieci w latach 1932-1935 nie dożywało nawet jednego
roku, zaś przeciętna długość życia wynosiła około 50 lat. Na jedną izbę
mieszkania przypadało 3 mieszkańców. W 1939 roku na 10 tys. mieszkańców przypadało 2 lekarzy. Wielu ludzi umierało z niedożywienia.
Dlatego śmierć małego dziecka przyjmowano z ulgą.
Dzisiaj Rzeszów jest ważnym punktem na mapie Europy. Tu krzyżują
się trakty drogowe: międzynarodowa trasa E-40 Drezno-Kijów oraz drogi
krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandy-
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nawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.
Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30 z zachodu na
wschód, mająca międzynarodowe znaczenie gospodarcze. Realizowana
autostrada A-4 zapewni dogodne połączenie sieci dróg Europy Zachodniej z Ukrainą, w ramach III Korytarza Paneuropejskiego. Do granic z
Ukrainą oraz Słowacją jest po ok. 90 km. Bardzo dużym atutem Rzeszowa jest międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka, dysponujący
drugim pod względem długości w Polsce pasem startowym, na którym
mogą lądować nawet największe samoloty.
W mieście działa ponad 22 tysiące przedsiębiorstw, obsługiwanych
przez ponad 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Działają
stowarzyszenia grup przedsiębiorców z branży lotniczej – Stowarzyszanie Dolina Lotnicza, informatycznej – Stowarzyszenie Informatyka
Podkarpacka oraz tworzyw sztucznych - Poligen.
Zdzisław Daraż

2 sierpnia 1944 – wyzwolenie
miasta spod okupacji niemieckiej,
próby organizacji pokojowego
życia mieszkańców.
18 sierpnia 1944 – ukonstytuowanie się w rzeszowskim ratuszu
Wojewódzkiej Rady Narodowej z
inicjatywy Bolesława Drobnera i
Stanisława Skrzeszewskiego, delegatów PKWN. Początek wielkich
przemian i niespotykanego w
dziejach rozwoju Rzeszowa, jako
stolicy nowego województwa.
1944 – powołanie w Rzeszowie
przez PKWN Teatru Narodowego,
przekształconego w roku następnym w Teatr Ziemi Rzeszowskiej.
Grudzień 1944 – utworzenie
Państwowego Studium Administracyjnego, kształcącego w cyklu
jedno- i trzyletnim kadry dla
potrzeb administracji w województwie.
7 lipca 1945 – ostateczne, formalne uznanie województwa przez
PKWN. Zakończenie krakowskich
i lubelskich prób jego likwidacji
oraz traktowania jako swoistego prowizorium wojewódzkiego.
Ustalono w tym dekrecie także
zasięg województwa, w skład którego weszło 13 powiatów polwowskich i cztery krakowskie.
1948 – rozpoczęcie w rzeszowskiej WSK produkcji silników
lotniczych. Zaś na terenie przedwojennej Fabryki Obrabiarek H.
Cegielskiego uruchomiono Zakład
Przemysłu Drutowego, po rozbudowie przeksztalcony w 1951 roku
w Rzeszowską Fabrykę Sprzętu
Gospodarczego, późniejszy Zelmer.
W 1952 roku wyprodukowano tu
pierwszy odkurzacz.
1949 – wręczono lokatorom
pierwsze klucze do nowych mieszkań w czterokondygnacyjnych
blokach.
1949 – rozpoczęcie ukazywania
się dziennika „Nowiny Rzeszowskie”
Lata 1950-1955 – powstało
osiedle Jarosława Dąbrowskiego.
Lata 1950-1960 – modernizacja
centrum Rzeszowa. W niezwykle
szybkim tempie powstają nowe
osiedla mieszkaniowe i budynki
użytecznosci publicznej. Wybudowano wówczas: budynki Urzędu
Wojewodzkiego, Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej,
Komitetu Wojewódzkiego PZPR,
Szpitala MSW, Domu Kultury
WSK, halę targową, Dom Handlowy „Delikatesy”, biurowiec „Miastoprojektu”, budynek Wyższej
Szkoły Inżynierskiej, stadion ZKS
„Stal”, siedzibę NOT, Rzeszowskie
Zakłady Graficzne, zespół obiektów sportowych WOSiR.
1951 – przyłączenie do miasta:
Drabinianki, Staroniwy, Staromieścia i Pobitna oraz części: Białej,
Słociny i Zwięczycy. W ten sposób
pojawily się duże tereny, głównie
pod budownictwo mieszkaniowe.
1951 – powstanie Wieczorowej
Szkoły Inżynierskiej, przekształconej w 1963 w samodzielną Wyższą
Szkołę Inżynierską. We wrzesniu
1974 roku na jej bazie powstała
Politechnika Rzeszowska.
1952 – rozpoczęcie nadawania
programów przez Rozgłośnię Polskiego Radia w Rzeszowie.
1954 – powołanie przez ministra kultury i sztuki orkiestry
symfonicznej w Rzeszowie.
1956 – budowa stacji wodociągowej, unowocześnienie i przebudowa sieci gazowej, kanalizacyjnej,
telefonicznej i elektrycznej.
Lata 1960-1963 – w mieście
wybudowane zostały pierwsze

wieżowce przy ul. Obrońców
Stalingradu, obecie Hetmańskiej.
Rzeszów zaczął urbanistycznie
piąć się w górę.
Lata 1960-1980 – budowa kilkunastu nowych zakładów produkcyjnych, jako podstawy jego
ekonomicznego rozwoju, między
innymi: Zak ładów Mięsnych,
Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Alima, Polfy,
Zakładu Automatyki Motoryzacyjnej, Zakładów Optycznych, Fabryki Wyrobów ze Srebra, Zakładów
Przemysłu Odzieżowego Conres,
Fabryki Obuwia Respan, Zakładów
Radiowych Unitra.
Lata 1962-1971 – wybudowano
osiedla: XX-lecia PRL, Piastów i
Baranówka I.
21 września 1963 – do miasta
wjechał pierwszy pociąg elektryczny.
Październik 1963 – utworzono
filię krakowskiej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, od 30 sierpnia 1965
roku wyłoniła sie z niej Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie.
Lata 1963-1975 – wybudowano osiedle Tysiąclecia Państwa
Polskiego.
1965 – oddanie do uży tku
nowego dworca PKS i zmodernizowanego PKP.
1 stycznia 1967 – powstanie
Państwowej Filharmonii im. A.
Malawskiego w Rzeszowie.
1968 – rozpoczął w Rzeszowie pracę pierwszy korespondent
dziennika telewizyjnego, Damazy
Kwiatkowski.
1969-1970 – budowa wiaduktów
w centrum, Śląskiego i Tarnobrzeskiego, co umożliwiło płynny ruch
dwoma nowymi, krzyżującymi się
w centrum trasami północ-południe i wschód-zachód. W tym
czasie pojawił się projekt budowy
metra na trasie Baranówka-WSK.
1969 – zorganizowanie I Światowego Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych.
1970 – przyłączenie części
Słociny.
1973 – otwarcie Zamiejscowego
Wydziału Akademii Rolniczej w
Krakowie.
1973 – powstanie studia telewizyjnego. Początek ośrodka telewizji
regionalnej.
Lata 1973-1975 – wybudowano
osiedle Kazimierza Pułaskiego.
1974 – oddano do uży t ku
mostozaporę i rzeszowski zalew
na Wisłoku.
Lata 70. – zbudowano ówczesną
obwodnicę południową i wschodnią.
Lata 1975-1980 – wybudowano
osiedla: Baranówka II i III, Gwardzistów (obecnie Kmity), Nowe
Miasto.
1976 – rozpoczęcie funkcjonowania w Rzeszowie Katedry
Nauczania Klinicznego krakowskiej Akademii Medycznej, przekształconego później w Instytut
Medycyny Klinicznej.
1977 – przyłączenie: Zalesia,
Wilkowyi oraz części: Białej, Miłocina, Przybyszówki i Słociny.
1978 – początek zabudow y
dwóch dużych osiedli jednorodzinnych, Zalesia i Białej.
1980 – oddanie do uży tku
nowego kompleksu budynków
Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej.
Lata 80. – wybudowano osiedla
Baranówka IV i Krajowej Rady
Narodowej (obecnie Krakowska
Południe). Największymi skupiskami mieszkalnymi Rzeszowa,
liczącymi po kilkadziesiąt tysięcy
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mieszkańców, stały się Baranówka
i Nowe Miasto.
1983 – zakończenie trwajacej
7 lat budowy pierwszego etapu
elektrociepłowni Rzeszów. Pozwoliło to na likwidację wszystkich
nieefektywnych energetycznie i
szkodliwych ekologicznie ciepłowni lokalnych.
1989 – oddanie do użytku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, na tak zwanej górce.
Miał stanowić bazę kliniczną dla
kierunków lekarskich. Aktualnie
idea ta materializuje się. Od 2015
roku będzie bazą uruchamianego
kierunku lekarskiego Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
1991 – powstanie założonej
przez Adama Górala firmy COMP.
Po licznych przekształceniach i
fuzjach powstała jedna z największych w Europie firm informatycznych Asseco Poland z siedzibą w
Rzeszowie.
1992 – powołanie diecezji rzeszowskiej.
1993 – powstanie Wyższego
Seminarium duchownego.
1996 – powstanie Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania
1 września 2001 – inauguracja
działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2002 – oddanie do uzytku hali
sportowej, mostu Zamkowego i
trasy zamkowej.
2003 – powstanie stowarzyszenia Dolina Lotnicza z siedzibą w
Rzeszowie.
2003-2014 – przebudowa i
modernizacja wszystkich tras
wylotowych z Rzeszowa (ulic:
Lwowskiej, Sikorskiego, Podkarpackiej, Lubelskiej i Warszawskiej).
2003-2014 – przebudowa i
modernizacja wszystkich ważniejszych ulic w mieście.
2004 – I Międzynarodow y
Festiwal Piosenki „Carpathia Festival”. W tym roku odbyła się jego
10. edycja.
2005 – Rzeszów plasuje się
na czele najmniejszych miast
wojewódzkich i najgęściej zaludnionych. Zupełny brak wolnych
terenów inwestycyjnych.
2005 – przyjęcie Rzeszowa do
elitarnego Stowarzyszenia Eurocities. W tym samym roku odbył się
pierwszy międzynarodowy lot na
stałej linii Rzeszów-Londyn.
2006 – przyłączenie Załęża i
Słociny.
2007 – przyłączenie wschodniej
części Przybyszówki.
2007 – zakończenie przebudowy plyty rzeszowskiego rynku i
oddanie do użytku przedłużonej
trasy turystycznej Rzeszowskie
Piwnice.
2008 – przyłączenie zachodniej
części Przybyszówki i Zwięczycy.
2009 – przyłączenie Białej.
2010 – przyłączenie części
Miłocina i Budziwoja.
2012 – zakończenie budowy
kanału ulgi dla Mikośki. Zlikwidowało to zagrożenie podtopieniami
w południowo-zachodniej części
miasta.
2012 – Inauguracja dorocznej
imprezy miedzynarodowej Europejski Stadion Kultury. Oddanie
do użytku przebudowanego stadionu miejskiego.
2013 – oddano do użytku łącznik do autostrady A4 oraz most
Naruszewicza i fontannę multimedialną.
Grudzień 2013 – uruchomienie
obwodnicy autostradowej Rzeszowa.
Roman Małek

10

ECHO RZESZOWA

Nr 08 (224) rok XVIII sierpień 2014 r.

mieszkańcy drabinianki są dumni

Zgromadzeni mieszkańcy osiedla
Drabiniaka na spotkaniu z prezydentem Rzeszowa, Tadeuszem Ferencem,
z uwagą wysłuchali informacji o Rzeszowie przedstawionej w prezentacji
multimedialnej zastępcy prezydenta,
Stanisława Sienki, która pokazała:
10 lat Rzeszowa w UE, najważniejsze inwestycje miejskie, statystyki,
jakość życia w miescie, Rzeszów w
rankingach, nagrody i wyróżnienia,
inwestycje w osiedlu Drabinianka.
Przyjęty sposób przebiegu spotkania
jest znakomity. Ratusz stworzył znakomitą metodę włączenie mieszkańców w
zarządzanie miastem.
W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący rady osiedla - Zbigniew
Grabowski, zastępcy prezydenta –
Marek Ustrobiński i Roman Holzer,
sekretarz miasta – Marcin Stopa,
pełnomocnik – Henr yk Wolicki,
dyrektorzy wydziałów i miejskich
jednostek organizacyjnych, radni oraz
członkowie rady osiedla.
Prezydent stwierdził, że zgodnie z
danymi Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju w Rzeszowie zrealizowano
inwestycje z udziałem środków Unii
Europejskiej na kwotę 3,7 mld zł,
w tym dofinansowanie projektów z
UE wyniosło 2,4 mld zł. Mieszkańcy
Rzeszowa mają uzasadnione powody
do dumy.
Według danych GUS, w Rzeszowie
występuje:
- najwyższy przyrost naturalny
ludności wśród miast wojewódzkich w
Polsce (1 miejsce, III kw. 2013 r),
- najwyższa liczba urodzeń dzieci (1
miejsce, 2012 r.),
- wysoka liczba ludności w wieku
produkcyjnym (3 miejsce, 2012 r.),
- najwyższa liczba studentów na
10 000 mieszkańców (1 miejsce, 2012
r.),
- najwyższa liczba studentów na
10 000 mieszkańców na kierunkach:
nauka i technika (1 miejsce, 2012 r.),
- najw yższa liczba ludności w
wieku przedprodukcyjnym (1 miejsce,
2012 r.),
- najniższa liczba ludności w wieku

Minęła połowa wakacji. W
mieście Rzeszowie było wszędzie
gwarno. Na wysokości zadania
stanęły kluby i świetlice, gromady
zuchowe oraz drużyny harcerskie, które zabezpieczyły aktywny
wypoczynek dla tych dzieci, które
pozostały w mieście.
Rzeszowski „Gwarek” – Klub
Kultury Rzeszowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na Osiedlu Kmity
realizował bardzo ciekawy program. Czynił to przy wydatnym
wsparciu Komisji Samorządowej
Osiedla RSM (Maria Kuliberda,
Dorota Rząsa, Robert Kaczmarski, Józef Kanik, Stanisław Rusznica). W tym roku do organizacji
zajęć dla kilkudziesięciu dzieci
oprócz pracowników etatowych
(Józefa Zabłocka, Irena Świętek,

poprodukcyjnym (1 miejsce, 2012 r.),
- najniższa liczba zgonów (1 miejsce, III kw. 2013 r.).
Największe firmy: WSK PZL Rzeszów S.A., MTU Aero Engines, Borg
Warner, Asseco Poland S.A., Zelmer
BSH, ICN Polfa Rzeszów S.A. Grupa
Valeant, Sanofi-Aventis Ltd. Company,
Nestlé Nutrition Alima-Gerber S.A.,
D.A. Glass.

RZESZÓW W WYBRANYCH
KONKURSACH I RANKINGACH:
- Redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market przyznała dla miasta
Rzeszowa nagrodę Business Innovation
Award.
- Godło TERAZ POLSKA
- Rzeszów oraz prezydent miasta
Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, otrzymali
prestiżową nagrodę Zjednoczona Europa przyznawaną dla najdynamiczniej
rozwijających się miast na świecie „Za dynamiczny rozwój miasta i jego
bardzo dobre zarządzanie”. Nagroda
jest przyznawana przez Europejskie
Zgromadzenie Biznesu oraz Klub Rektorów Europy z siedzibą w Oxfordzie
w Wielkiej Brytanii. Podobną nagrodę
jak Rzeszów otrzymały jeszcze miasta
z RPA (Enlanzeni), Bułgarii (Ruse),
Turcji (Konya), Serbii (Belgrad), Palestyny (Nablus) i Macedonii (Gostivar).
- Rzeszów zajął 3 miejsce w rankingu miast Gazety Wyborczej „Gdzie
młody ma największe szanse na samodzielne życie?”
- 1 miejsce w kategorii „Poziom
kultury, oświaty i bezpieczeństwa”
- 2 miejsce w kategorii „Miasto
rodzinne”
- liczba wyrejestrowanych firm – 1
miejsce
- wskaźnik „przeżycia firm” – 3
miejsce,
- dostępność żłobków – 1 miejsce
- wielkość środków przeznaczonych
na żłobki – 2 miejsce
- dostępność przedszkoli – 3 miejsce
- wydatki na świetlice szkolne – 2
miejsce
- najmłodsze miasto – 1 miejsce

- liczba wizyt w kinie – 1 miejsce
- liczba członków w klubach sportowych – 1 miejsce
- bezpieczne miasto – 1 miejsce
Badania zostały przeprowadzone w
21 największych miastach w kraju. W
rankingu uwzględniono 23 kategorie,
m.in.: dostępność pracy, mieszkania,
wysokość zarobków, klimat dla przedsiębiorczości, aktywność społeczną,
kulturalną i sportową, zagrożenie
przestępczością, dostępność pomocy
lekarskiej i jakość edukacji w szkołach
podstawowych.
Punkt Obsługi Mieszkańców znajdujący się w centrum handlowym Millenium Hall został laureatem konkursu
Panteon Administracji Polskiej oraz
zdobył nagrodę za najlepszy produkt
promocyjny w VI edycji Konkursu
Innowator, przyznane przez Centrum
im. Adama Smitha.
Miasto Rzeszów zdobyło wyróżnienie w konkursie „Miasto Szans
- Miasto Zrównoważonego Rozwoju”
zorganizowanym z inicjatywy firmy
doradczej PwC i tygodnika Newsweek
Polska za wzorcową praktykę usprawniania działania administracji miejskiej (punkty obsługi mieszkańców).
W sondażu przeprowadzonym na
zlecenie Gazety Wyborczej jak mieszkańcy oceniają swoje miasta Rzeszów
uplasował się na piątej pozycji w kategorii „Jakość życia w mieście”. Natomiast w kategoriach: „Stan ulic” oraz
„Estetyka miasta”, Rzeszów wykazał
się największą ilością pozytywnych
opinii, dystansując pozostałe 22 sklasyfikowane ośrodki miejskie. Miasto
Rzeszów znalazło się również w czołówce kategorii: inwestycje – 2 miejsce,
dostępność żłóbków oraz przedszkoli –
2 miejsce, poczucie bezpieczeństwa – 2
miejsce, drogi rowerowe – 5 miejsce.
Europejskie Stowarzyszenie Badań
Jakościowych przyznało dla miasta
Rzeszowa Europejską Nagrodę za
Najlepsze Praktyki 2013. Nagrody
przyznawane są corocznie instytucjom
w uznaniu za ich wyjątkowe osiągnięcia, dynamiczny rozwój i innowacyjne
strategie zarządzania. W tym roku

nagrody przyznano 76 instytucjom z
59 krajów z całego świata. Wśród całego grona nagrodzonych renomowanych
firm, instytucji i organizacji z Europy,
Azji, Afryki, Ameryki i Australii Rzeszów był jedynym miastem z Polski i
jednym z zaledwie kilku miast Europy.
Na zakończenie spotkania mieszkańcy zadawali gościom z ratusza
pytania dotyczące problemów osiedla
Drabinianka. Pytanie mieszkańca:
Podziękowanie za rozwój Rzeszowa i
liczne inwestycje, następnie odczytanie
protestu mieszkańców osiedla. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie bloku
komunalnego przy ulicy Granicznej i
Zielonej w miejscu, w którym chcieli
zagospodarowania terenów: tj. nasadzeń zielonych, terenów rekreacyjnych
i sportowych. Odpowiedź prezydenta:
Chciałem budować tu obiekty sportowe, korty tenisowe, ale był sprzeciw.
Więc są budowane na innym osiedlu.
Wybudowano piękny plac przy ul.
Grabskiego, w yasfaltowano ulice,
wykonano kanalizacje, powstały chodniki. Osiedle Drabinianka będzie wciąż
rozbudowywane, Rzeszów musi się
rozwijać. W budynku komunalnym,
o którym mowa będzie mieszkać 10
profesorów, którzy będą wykładać w
Rzeszowie medycynę, będą kształcić
przyszłych lekarzy. Pytanie mieszkańca: Mówi się o dobrych rzeczach w
Rzeszowie, porozmawiajmy o tym, co
nie jest zrobione:
1. Ile wynosi szerokość ulicy Podmiejskiej, dlaczego nie ma tam kanalizacji deszczowej, gdzie są chodniki,
woda spływa z drogi i zalewa mieszkańcom posesje.
2. Odzyskujemy działkę, mam
sprawę, że zasypuję ziemię. Teren przy
żwirowni jest porośnięty krzakami
i trawą, ostatnio została wykoszona
tylko część terenu.
Odpowiedź prezydenta:
1. Dziękuję za poruszenie tego
tematu. Droga jest wąska, trzeba zrobić
chodnik od ul. Kwiatkowskiego z ulicy
Podmiejskiej do kościoła, lecz nie ma
zgody. Proszę o wyrażenie zgody, a
chodniki zaraz będą zrobione. Takie

same problemy były z ulicą Nowowiejską.
2. Wydałem dyspozycje Straży
Miejskiej, by uporządkować teren przy
żwirowni oraz aby na ulicy Kwiatkowskiego oczyszczano asfalt z ziemi.
Żwirownia bardzo się rozwinęła w
ostatnim czasie, robię wszystko, by w
mieście było czysto i żeby mieszkańcy
czuli się tu dobrze.
Pytanie mieszkańca:
1. Przy drodze dojazdowej od ulicy
Makuszyńskiego do przepompowni nad Strugiem właściciel działki
postawił znak droga prywatna i zakaz
wjazdu i nie mam możliwości wjazdu
na swoją działkę. Działka prawdopodobnie jest wykupiona, ktoś tam
woził ziemię i zniszczył drogę, nie ma
możliwości przejazdu samochodem
osobowym. Czyja to droga? Proszę o
wyjaśnienie sprawy.
2.Teren od Ulicy Makuszyńskiego i
boczna ulicy Gościnnej nie jest uprawiany, miejsce jest zaniedbane, teren
jest porośnięty krzakami i trawą, mogą
zamieszkać tam dzikie zwierzęta, które
mogą stać się zagrożeniem dla mieszkańców i domowych zwierząt.
Odpowiedź dyrektora biura gospodarki:
1. Droga od ulicy Makuszyńskiego
do przepompowni jest drogą prywatną, jest ustanowiona służebność i z
przepompowni można przejechać, lecz
jeśli mieszkańcy chcą to miasto może
wykupić od właściciela teren i zrobimy
służebność dojazdu.
2. Trudno zmusić właścicieli terenów prywatnych, by dbali o ich estetykę.
3. Prezydent dodał: Jeśli właściciel
przekaże drogę dla miasta, to miasto
robi drogę, oświetla, odśnieża i czyści
teren. Niemniej jednak wyślemy Straż
Miejską, żeby sprawdziła niewykoszony teren i poprosiła właścicieli o
uporządkowanie go.
W tym stylu toczyła się gospodarska dyskusja.
Zdzislaw Daraż

wakacje w gwarku

Marek Strzemecki) pozyskano
dwie wolontariuszki: studentkę
z AGH Kaję Kołodziej i młodą
nauczycielkę Urszulę Florczak.
Dzieci miały kilka wyjść, m.in. do
kina Zorza na filmy: „Gang wiewióra” oraz „Jak wytresować smoka”, odbyły też lekcje muzealne,
prowadzone metodą warsztatową
pn. „Nie święci garnki lepią”. Były
również zajęcia na basenie.
Z wycieczek poza Rzeszów największym zainteresowaniem cieszył się pobyt w skansenie sanockim, w którym największe zainteresowanie wywołało zwiedzanie
miasteczka galicyjskiego. Podobną
radochę miały dzieci z pobytu na
lotniku w Jasionce. Program na
lotnisku obejmował: historię lotniska, trasę odpraw, wizytę na tarasie

święto w przybyszówce

Pomimo niesprzyjającej aury na imprezy zorganizowane z tej okazji
na stadionie osiedlowym licznie przybyli mieszkańcy Przybyszówki i nie
tylko. Mecz piłkarski old boyów oraz popisy najmłodszych i dojrzałych
artystów podziwiali również goście imprezy. Na zdjęciu od prawej:
Mariola Cieśla – dyrektor RDK, Aleksandra Ferenc, Czesław Chlebek –
przewodniczący rady osiedla i wiceprzewodniczący rady miasta, Tadeusz
Ferenc – prezydent miasta. Fot. A. Baranowski.

widokowym podczas lądowania
samolotu oraz zwiedzanie lotniskowej jednostki pożarniczej, a w
tym pokaz możliwości specjalnego
samochodu, który podczas upału
jednorazowo w yrzucał 3 tony
wody. Takie ochłodzenie bardzo
dzieciom się przydało i było miłym
zaskoczeniem.
W czasie 9,5 godzinnego pobytu
w ciągu dnia, dzieci miały zabezpieczone drugie śniadanie i obiad,
miały na miejscu do dyspozycji
mnóstwo gier stolikowych, oglądały filmy i bajki, brały udział
w warsztatach plastycznych i
tanecznych.
Na sierpień zaplanowano opiekę
świetlicową.

Dzieci w Gwarku. Fot. J. Zabłocka

Stanisław Rusznica

półkolonia Z rsm

Miesiąc lipiec to początek wakacji a na wielu osiedlach czas organizacji tzw. akcji letnich czyli
półkolonii, dla dzieci i młodzieży.
Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na tego typu spędzanie
wolnego czasu. Główny powód
to atrakcyjny program, niska
cena, fachowa opieka wychowawców. Osiedlow y Klub Kultury
„Akwarium” jest jedną z pięciu
placówek Rzeszowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, która wychodzi do

swoich mieszkańców z tego typu
ofertą spędzania wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży. Taką akcję
przeprowadza każdego roku już
od ponad 25 lat. W dniach od 30
czerwca do 25 lipca Klub zorganizował dwa turnusy, w których
uczestniczyło łącznie około 60
dzieci w wieku 6-12 lat. W ofercie
programowej znalazły się m.in.
wyjścia na basen, do kina, gry i
zabawy na świeżym powietrzu,
zajęcia warsztatowe, piknik na

terenie Szkoły Podstawowej nr 2
w Rzeszowie. Poprzez organizację
czasu wolnego najmłodszym, klub
staje się jednocześnie odciążeniem
dla często zapracowanych rodziców mieszkających głównie na
terenie osiedla. Poprzez wsparcie
Samorządu Osiedlowego, oraz
struktur miejskich często różnych
sponsorów i ludzi dobrej woli udaje się obniżyć maksymalnie koszt
pobytu dziecka na półkolonii.
inf. własna
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walka o wyzwolenie na przedpolach rzeszowa

Zwycięstwa wojsk radzieckich w bitwie
stalingradzkiej, a szczególnie na łuku
kurskim, przybliżały moment, kiedy te
wojska wkrótce wkroczą na tereny Polski.
Niemcy zaczęli na Sanie budowę umocnień.
Umocnienia budowali także mieszkańcy
okolicznych wiosek. Na prawym brzegu
Sanu wycięto nawet najmniejsze drzewa, na
lewym brzegu w odległości kilku metrów od
Sanu wybudowano sieć transzei i bunkrów,
druga linia umocnień była na obwałowaniu
Sanu. Nawet na błoniu „Misolin” do tego
celu wybudowano obóz dla robotników i
więźniów. Składał się z 17 baraków z dykty i
polowej kuchni, magazynów w wykopanych
ziemiankach i trzech latryn. Powstał prawdopodobnie na przełomie 1943-1944.
Dla przeprowadzenia skutecznego ataku
dla dowództwa wojsk radzieckich niezbędne
były informacje o niemieckich umocnieniach
na Sanie. O jednej z takich wypraw wywiadowczych czytamy we wspomnieniach
Leonida Nieszczymienki, dowódcy grupy
skoczków spadochronowych. „Była kwietniowa noc 1944 roku. Dokładnie noc z 24 na
25 kwietnia. Zielony Li-2 przeleciał już linię
frontu i w równomiernym warkocie obu silników płynął w powietrzu na południe. W
pewnym momencie w dole błysnęła wąska
wstęga
rzeki San. To tutaj - zadecydował
nawigator. Przygotować się do skoku! Po
chwili jeden po drugim poleciały ku ziemi
czarne punkciki, nad którymi wykwitły
potężne czasze spadochronów. Rozpoczął
się desant. Skoczkowie lecieli prosto na
jakąś wieś, położoną w dodatku przy szosie. Dowódca grupy lądował (aż dziw, że
szczęśliwie) w środku jakiegoś podwórka,
między stodołą i domem mieszkalnym. Tuż
przed zetknięciem z ziemią zauważył, że w
oknie domu momentalnie zgasło światło.
Jednocześnie na przybysza z nieba rzucił
się potężny pies. Skoczek musiał więc uporać się z dwoma przeciwnikami naraz. Z
szarpiącym go spadochronem i psem. Odpędzając kolbą automatu czworonoga, zwinął
spadochron i położył go wraz z łopatką na
progu chaty. Polak, gospodarz, musiał go
zauważyć, pozostawało tylko wierzyć, że
zakopie spadochron i nie powie Niemcom
o nocnym gościu. Zostawiwszy spadochron
przybysz podbiegł do furtki, otworzył ją i
przebiegłszy przez szosę podążył przez pola
ku ciemniejącemu o kilkaset metrów lasowi. Na polu począł pohukiwać, naśladując
głos sowy. Z różnych stron odpowiedziały
mu podobne pohukiwania i po kwadransie
niemal cała grupa zebrała się wokół swego dowódcy. Brakowało dwojga. Zastępcy
dowódcy Dymitra Doli i radiotelegrafistki
Lidii Wierbowskiej. Trzeba ich poszukać,
zadecydował Leonid.
W tym czasie Lidia, idąc za głosem
sowy, spostrzegła leżący spadochron, spod
którego dochodził jęk człowieka. Podeszła
bliżej i poznała Dymitra Dolę, leżącego ze
zwichniętą nogą. Uwolniła go z linek spadochronu oraz ładunku, załadowała automat i
poszła w kierunku grupy. Po kilku minutach
wszyscy spadochroniarze, wraz z niesionym
na pałatce Dolą, szybko podążali do lasu.
Czas był najwyższy, gdyż do wsi podjechały niemieckie samochody, świecąc wokół
reflektorami. Skoczków dobiegło szczekanie
psów, a później trzask automatów i karabinów maszynowych. Strzelano w kierunku
lasu. Przyśpieszyli kroku, na ile pozwalał
na to niesiony ładunek: broń, amunicja,
żywność, radiostacje wraz ze źródłami
zasilania. Każdy objuczony był potężnie,
także kobiety (Grupa liczyła 10 mężczyzn i
2 radiotelegrafistki).
Las był pełen wykrotów, wąwozów, zarosłych krzakami o ostrych, kłujących gałęziach - wspomina Niszczymienko. Utrudniało to szybkie poruszanie się naprzód i ujście
przed niemiecką pogonią. Ubrani byliśmy
lekko, w płytkie pantofle i w cywilne ubrania, które miały nie wyróżniać nas spośród
polskiego otoczenia. Ale po krótkim marszu
przez lasy i chaszcze wszystko to uległo
zniszczeniu. Może dziś trudno w to uwierzyć, ale na naszych plecach i całym ciele,
pojawił się już nie pot, ale coś w rodzaju
piany. Mimo to, choć goniliśmy resztką sił,
nikt nie porzucił ładunku, nie zostawiliśmy
także rannego towarzysza.
Następnego dnia nie poznawaliśmy siebie
wzajemnie. Byliśmy umorusani, obszarpani,
niepodobni do ludzi. Pokaleczone kolcami
krzaków twarze były zakrwawione i opuchłe.
Ścigających Niemców spadochroniarze powitali ogniem z automatów, a następnie odeszli,
rozsypawszy za sobą specjalny proszek,
sprawiający, że psy gończe zgubiły ślad. Po
przejściu 10-15 km dowódca zarządził postój
w lesie, niedaleko wsi Golcowa, gdzie radiotelegrafistki nawiązały kontakt z centralą. Po
zameldowaniu o pomyślnym wylądowaniu

grupa odpocząwszy ruszyła dalej.
Z mapy skoczkowie zorientowali się, że
zrzucono ich na skraj wsi Izdebki w powiecie
brzozowskim, a więc w znacznej odległości
od planowanego celu. Podążyli zatem na
północny wschód, w kierunku Radymna.
Rankiem następnego dnia na ślad skoczków
wpadła policja z Dynowa - 25 policjantów i
3 gestapowców. Doszło do wymiany strzałów. Trzeba było znów odchodzić dalej w
terenie trudnym do pokonania, pagórkowatym, mało zalesionym. Zdarzało się, że
cały dzień grupa przeleżała w maleńkiej
kotlince czy parowie wśród szczerego pola,
w każdej chwili narażona na wykrycie.
We wsiach, które mijali, prawie wszędzie
były niemieckie załogi, policja lub wojsko,
kierujące robotami przy ryciu okopów i
wznoszeniu linii obronnej na Sanie. Stąd
nieoczekiwane spotkania i starcia. Dopiero
w nocy z 6 na 7 maja spadochroniarzom
udało się oderwać od pościgów i zapaść w
lasy na północ od Dubiecka. Kiedy legli na
odpoczynek w cieniu gęstych sosen, nie wiedzieli jeszcze, że tutaj właśnie, założą swoją
bazę, z której zarówno sami, jak i z pomocą
polskich przyjaciół czynić będą wypady na
rozpoznanie prac obronnych nad Sanem
oraz obserwację ruchów niemieckich wojsk
na drogach i torach kolejowych linii Przeworsk-Jarosław-Przemyśl. Stąd, z lasu nad
Sliwnicą, pójdą w eter meldunki dla sztabu
I Frontu Ukraińskiego, szczegółowo informujące o siłach i poczynaniach Niemców na
terenie od Krosna po Leżajsk.”
Tak się złożyło, że swoją siedzibę założyli w gajówce Michała Daraża, który był
podwładnym leśniczego Wojciecha Daraża,
u którego również pracował jako robotnik
leśny mój ojciec, Jan Daraż. Do moich
obowiązków należał dowóz okresowo żywności (cukier i tłuszcz) dla skoczków. 22
lipca 1944 r. w komunikacie Radzieckiego
Biura Informacyjnego podano - „Na zachód
i południowy zachód od Rawy Ruskiej
wojska radzieckie z powodzeniem kontynuowały działania zaczepne i wyzwoliły
miasto powiatowe Lubaczów oraz 50 innych
miejscowości, m.in. Horyniec, Cieszanów,
Dachnów, Oleszyce i Łukawiec oraz stacje
kolejowe: Dziewięcierz, Basznię Dolną i Górną, Lubaczów i Oleszyce”. Zajęła je I Armia
Pancerna pod dowództwem gen. Katukowa,
która uczestniczyła w bitwie pod Kurskiem i
w lecie 1944 r. liczyła ponad 35 tys. żołnierzy, miała 416 czołgów, 4000 samochodów,
40 wyrzutni rakietowych oraz 476 dział i
moździerzy. Ten potężny związek taktyczny
kruszył niemiecką obronę hitlerowców na
Sanie.
13 lipca 1943 rozpoczęła się, po rozgromieniu ukraińskiej dywizji SS Galizien pod
Brodami, operacja lwowsko-sandomierska.
Operacja zaczepna wojsk radzieckich przeciwko wojskom niemieckim i węgierskim.
Skutkiem operacji było zajęcie przez wojska
radzieckie południowo-wschodniej Polski.
Wieczorem 22 lipca 1944 czołówki radzieckiego 11 Korpusu Pancernego Gwardii gen.
por. Andrieja Gietmana dotarły do Sanu
pod Radymnem. Korpus jednakże nie mógł
sforsować rzeki z marszu, ponieważ spotkał
się z silnym oporem oddziałów niemieckiej
24 Dywizji Pancernej generała wojsk pancernych Maximiliana von Edelsheima. 23
lipca pododdziały zmotoryzowane i czołgi
radzieckie trzykrotnie próbowały sforsować
San i zdobyć przyczółek pod Zagrodami,
lecz każdorazowo zostały zatrzymane silnym ogniem niemieckich czołgów, dział
szturmowych, artylerii i broni maszynowej.
Dopiero 26 lipca, po silnym przygotowaniu
artyleryjskim, radziecki 11 Korpus Pancerny
Gwardii we współdziałaniu ze 102 Korpusem
Strzeleckim sforsował San pod Grabowcem i
do północy opanował Radymno, rozwijając
z powodzeniem natarcie w kierunku południowym i południowo-zachodnim.
Niemcy bronili się ostatkiem sił. Do
obrony Sanu wystawili w Radymnie 9.
polową kompanię ozdrowieńców, a do
obrony Lubaczowa Oddziały Szkolnej 4.
Dywizji Pancernej, zaś pułk szkolny Nordukraine bronił Sanu. Nakazano im bronić
go do ostatniego niemieckiego żołnierza.
1 armia pancerna gwardii oraz 13 armia
ogólnowojskowa przystąpiły do forsowania
Sanu, właśnie na odcinkach tak dokładnie
rozpracowywanych uprzednio przez zwiadowców Niszczymienki i partyzantów BCh.
Uderzenia trafiały w dobrze wybrane punkty
hitlerowskiej obrony.
Rzucona na pomoc niemiecka 24. dywizja pancerna nie mogła uratować sytuacji
i rozbita odjeżdżała na zachód. Niemcy
razem z Gestapo z Przemyśla, z obawy
przed okrążeniem, zaczęli uciekać szosą
przez Dubiecko. Aby temu zapobiec, w
drugiej połowie nocy kilkunastoosobowa

polsko-radziecka grupa ruszyła w kierunku Dubiecka.
Ludziom „Loni” przewodził Pasza (Paweł Jermołajew),
bechowcom Stanisław Smyk i Karol Niemczewski.
W ciemnościach przeszli przez Sliwnicę, skręcili w
stronę Dubiecka, doszli do młyna nad Utratą i stąd
już samym korytem rzeczki zbliżali się do miasteczka.
Niedaleko plebanii zatrzymali się, czekając na coś,
o czym wiedział tylko Jermołajew. Kiedy z daleka
doszedł szum wielu silników samochodowych, na jego
znak partyzanci podeszli pod samą szosę, zajmując
stanowiska w żywopłocie, bądź za grubymi pniami
drzew nad rzeczką. Aut jeszcze nie było widać, ale oto
wśród partyzantów pojawili się nowi ludzie, ubrani w
wojskowe mundury radzieckie. Ich dowódca szybko
dogadał się z Jermołajewem i przybysze także zajęli
miejsca w zasadzce. Umówiono się, że kiedy kolumna
niemiecka dojedzie do mostu, strzał z pistoletu będzie
sygnałem rozpoczęcia akcji.
Niemcy jednak nie wiadomo dlaczego, zatrzymali
się przed mostem i w chwilę, kiedy stanęły pierwsze
wozy, padł strzał pistoletowy, powodujący lawinę
ognia w kierunku aut. Hitlerowcy wyskoczyli do
rowu, próbowali obrony, ale nie mieli żadnych szans.
Ci z dalszych samochodów rzucili się do ucieczki,
ci z pierwszych ginęli od kul automatów i karabinów.
Kiedy Rosjanie i Polacy dobiegli do aut, zobaczyli przy
jednym z nich trupa w mundurze generała Luftwaffe.
W samochodzie znaleziono kobietę, jak się okazało
później, żonę generała. Wewnątrz aut stało mnóstwo
skrzynek, akta jakiegoś sztabu.
Cała akcja trwała dosłownie sekundy. Nie zdążono
jeszcze dobrze nacieszyć się zwycięstwem, a już trzeba
było odchodzić. Z daleka nabrzmiewał potężny ryk
silników, oznajmiający znacznie większą kolumnę
nieprzyjacielską.
Obie grupy cofnęły się wydłuż rzeki, w kierunku
Sliwnicy. Koło młyna oddział ubrany w radzieckie
mundury odszedł na wzgórze, w kierunku dwóch
maleńkich lasków, gdzie znalazł ukrycie, partyzanci
polscy i ludzie „Loni” szli do swojej gajówki.
Po godzinie nadleciały hitlerowskie samoloty. To
dowódca lotniska w Krośnie, zaalarmowany przez
radiostację umieszczoną w konwoju postanowił
zemścić się na Dubiecku, a jednocześnie zniszczyć
dokumenty pozostałe w samochodach. Bombowce

Zdzisław Daraż jako goniec z folwarku do
skoczków z żywnością
z czarnymi krzyżami na skrzydłach jednakowo
dokładnie obrzucały śmiercionośnym ładunkiem
domy przy szosie, jak i sterczące na niej samochody.
Dalsze fale samolotów zrzucały nawet całe wiązki
granatów ręcznych.
Tymczasem podnieceni walką polscy i radzieccy
partyzanci natknęli się na regularne oddziały Armii
Radzieckiej. Spotkanie było radosne, ale także nieco kłopotliwe dla obu stron, no bo trzeba było się
przedstawić, wylegitymować, sprawdzić kto zacz... W
końcu grupa dotarła do gajówki, gdzie już rozpoczęto
świętowanie pierwszych chwil wolności.
Zakończenie współpracy z radzieckimi partyzantami było smutne. Na Śliwnicy pojawił się niesławny
oddział „Śmiersz”. Wszyscy współpracujący Polacy,
a szczególnie mieszkańcy śliwnickiego folwarku,
zostali poddani brutalnym przesłuchaniom. Grozili
rozstrzelaniem lub wywózką na Sybir.
Jako uczeń szkoły, do 1942 sowieckiej, w Oleszycach znałem język rosyjski na tyle, że mogłem być
tłumaczem w tych przesłuchaniach. Najważniejszym
argumentem w tym przesłuchaniu była kartka od
„Loni”, że im rodzina Darażów pomagała.
Spotkałem później we Lwowie zwiadowcę „Lonię”
ze Śliwnicy. Opowiadał mi, że dopiero w 2 lata po
wojnie uzyskał opinię dowódcy I Frontu Ukraińskiego
o jego zwiadowczej roli w działaniach na kierunku
przemyskim i który wskazał na wielką przydatność
jego grupy. Otrzymał za to Order Lenina. Wcześniej
był... podejrzanym o nierozpracowywanie polskiego
podziemia.
Zdzisław Daraż

na ukrainie trwa
wojna bratobójcza

We władzach Ukrainy jest pięciu banderowców.
To są rzeczy ukrywane w polskich mediach. To są
ludzie z przeszłością, też antypolską. – przekonywał
ks. Tadeusz Isakowicz–Zaleski w programie „Dziś
wieczorem” w TVP Info.
Właśnie te ukraińskie
władze w Kijowie prowadzą na wschodzie Ukrainy
specjalną operację wojskową, w celu siłowego zjednoczenia Ukrainy, stłumienia ruchu separatystycznego,
który pojawił się w odpowiedzi na zamach stanu, jaki
miał miejsce w dniu 22 lutego, aby obalić prezydenta
Janukowicza.
Tymczasem Ługańska i Doniecka Republiki
Ludowe, które ogłosiły, zgodnie z referendum z dnia
11 maja, niepodległość, przystąpiły do tworzenia
organów władzy, struktur siłowych i podstaw prawodawstwa. Republiki, które proklamowały swoją niepodległość, połączyły się w konfederacyjny związek
republik ludowych. Ministerstwo obrony Ukrainy
podkreśliło, że w ciągu ostatniej doby ukraińscy
piloci wykonali - jak dodał Łysenko - szesnaście
lotów, m.in. z użyciem bombowców, myśliwców i
maszyn transportowych. Zaatakowano pięć dużych
pozycji separatystów, uzbrojonych w wyrzutnie moździerzowe, a także obozy separatystów. Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że walki na
Ukrainie toczą się na wielką skalę. Stanisław Koziej
skomentował dane dotyczące liczby ofiar w konflikcie. Według Kijowa od kwietnia, czyli początku

operacji antyterrorystycznej na Wschodzie Ukrainy,
zginęło 200 wojskowych, rannych zostało ponad 600.
W Moskwie operację specjalną struktur
siłowych, która już spowodowała liczne ofiary po obu
stronach, a także wśród ludności cywilnej, nazwano
operacją karną i wezwano Kijów do natychmiastowego jej zaprzestania.
Łysenko powiedział, że zlikwidowano m.in. dużą
bazę separatystów w pobliżu Dzierżyńska i według
wstępnych danych zginęło około 500 separatystów
oraz uszkodzono dwa transportery opancerzone.
ONZ NIE UZNAJE
PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO
Oświadczenie ONZ: państwa Ukraina nie ma i
nigdy nie było! 7 kwietnia 2014 roku ósmy sekretarz
generalny ONZ, Ban Ki-Moon, wygłosił oszałamiające oświadczenie, które zostało zakazane do
dystrybucji w ukraińskich mediach i Internecie. Do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa
ONZ została wniesiona kwestia konfliktu między
dwoma państwami. W rezultacie uzgodniono następujący wniosek: Ukraina nie zarejestrowała swoich
granic jeszcze od dnia 25 grudnia 1991 roku. W ONZ
nie zostały przedstawione i zarejestrowane granice
Ukrainy jako suwerennego państwa.
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tango

Do potańczenia tanga trzeba
dwojga. Podobno! A gdy kończyło się pójście w tango, to ile
dni mijało? W różnych celach i z
różnych przyczyn wzdychamy. Do
dziewczyny, do dobrego trunku i
papierosa, do czasów, w których
coś znaczyliśmy figuralnie i kasowo. A dzisiaj? Po kiego wzdychamy? Wielu do Boga jak śmierć
koło d... Wzdychamy i to często
do samego telewizora, za co ja,
cholera, płacę! A, przepraszam, co
telewizor winien?

Pułkownik Kwiatkowski snuje
się po Banku Śląskim, ale czy coś
sobie pożycza? Fajny jest pan Karol
i fajnackie ma familie. Pamietam,
jak się wiwatowo ucieszył, gdy
pewna familiantka zapamiętała go
z czytania „Lalki” Sienkiewicza.
Wielka szkoda, że czasami nam
myli się inteligentny człowiek z
inteligencją w ogóle. Tu rzeczywiście do tanga trzeba dwojga.
Na gitary strunach czyjeś ręce...
O Tamarze w tangu śpiewał swego ludowego czasu Mieczysław
Ziemniak. Jego zespół rzeczywiście
muzycznie świetnie tangował i
wiele singlowych cech tancerek i
tancerzy wychodziło do wirchu.
I tak w takim okolicznościowym
tańcu inaczej myślało się o tyłeczku tancerki, na którym spoczywała
robotnicza dłoń. „Gdzie jesteś,
gdzie, coś pieścił białe dłonie /
w palarni Chin, w złotego smoka
dni...”.
Pisałem swego czasu, że kiedy

Stanisław Kłos

dookoła rzeszowa i trochę dalej cz. iV

Z opisaną w poprzednim numerze gminą Błażowa sąsiaduje od
wschodu gmina Hyżne. Podobnie
jak tamta leży pośród wzniesień
Pogórza Dynowskiego. Gmina jest
stosunkowo mała, zajmuje niecałe
5200 ha i liczy około 7000 mieszkańców. W jej skład wchodzi 5
miejscowości. Oprócz Hyżnego są
to: Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka i Szklary.
Gmina ma charakter typowo
rolniczy, a pod względem walorów turystyczno-krajoznawczych
można ją zaliczyć do ciekawszych.
Jej krajobraz budują pasma niewysokich wzgórz przeciętnej wysokości 320-380 m n.p.m., najwyższe
sięga 401 m. Tereny to przeważnie
otwarte, widokowe. Na zboczach i
wierzchowinach wzgórz ścielą się
pola i łąki, tu i ówdzie urozmaicone płatami lasków okrywających
wszelkie nierówności terenowe.
Większe płaty lasów występują
tylko na obrzeżach gminy, w rejonie Grzegorzówki, Nieborowa oraz
Dylągówki i Szklar, tzw. Czarny
Las.

W zakamarkach wzgórz zbiegających się we wschodniej części
gminy mają swoje źródła rzeczki
Tatyna będąca dopływem Strugu,
Mleczka i Szklarka uchodząca bezpośrednio do Sanu. W sumie jest
to malowniczy krajobraz wzgórz
i dolin, pośród których rozłożyły
się zabudowania wspomnianych
wiosek. Główną oś komunikacyjną
wyznacza droga Rzeszów-Dylągówka-Bachórz (Dynów).
Wzdłuż doliny Tatyny rozsiadły
się wsie Brzezówka, Hyżne i już
u jej górnego krańca Dylągówka.
Hyżne jest tu wsią największą i
najstarszą. Wzmiankowana po raz
pierwszy w 1436 roku powstała
w bliżej nieznanym czasie. Przypuszczalnie już w XV wieku była
siedzibą parafii. Hyżne łączy się
z osobą jednego z najwybitniejszych Polaków, gen. Władysława
Sikorskiego, który przez kilka lat
mieszkał tu z matką i uczęszczał
do szkoły.
W centrum wsi, na zboczu doliny, wznosi się kościół parafialny
p.w. Narodzenia NMP, zabytek
o znacznej wartości historycznej
i znane w regionie Sanktuarium
Maryjne, miejsce pielgrzymkowe.
Wzniesiony w latach 1727-1739,
pomimo rozbudowy dokonanej
w latach 1913-1914, jest interesującą późnobarokową budowlą z
cennym, barokowym, osiemnastowiecznym wyposażeniem wnętrza.
Zdobi je już współczesna polichromia z lat osiemdziesiątych
minionego stulecia, autorstwa
Bolesława Szpechta. W ołtarzu
głównym znajduje się cenny obraz

Bogusław Kotula

jeden czy drugi naruszy kalendarzową osiemdziesiątkę, to zawraca
głowę nie tylko Panu Bogu, ale
także służbie zdrowia i rodzinie.
Broń Boże, nie mam nic do emerytów, ani ich emerytur, bo są
zupełnie nieprzydatne do szastania
nimi. Ciagle gramy w kopaną po
polskiemu, ale nadal nie umiemy
kopac po europejskiemu. Nie
wina to emerytów, ale właśnie
oni wszystko o tych przyczynach
wiedzą i, co najgorsze, komentują
to w szklanej pogodzie. Panowie S.
G. E., bardzo proszę! Przestańcie
lać wodę, bo piłka nożna to nie
piłka wodna.
Co, Kotula, świrujesz? Co ma
do tych nakręcanek piękne tango?
A ma, ma! No, bo spróbujcie cwaniacy parkietowi zatańczyć argentyńskie tango w rytm kapelowego
oberka wypuszczanego. Od bidy
dałoby się, tylko po jaką cholerę?
Przyznaję pod hajrem, nie o
tango tu chodzi, ale o sensowne

trzymanie we własnych rękach
drugiej osoby, a w domyśle ładnej
partnerki. Ani mi w siwej głowie
mądrzenie się, bo to pochodzi
z zapasów muzgowych a nie z
kosmosu. Czy stąpamy po parkiecie, ubitej ziemi, zielonej trawie,
czy po stajennych gównach, to
przecież nasze nogi stoją na ziemi.
Naród, państwo, społeczenstwo,
ojczyzna czy wreszcie Polska. Do
czego wreszcie weszła 4 czerwca
ta wolna wolność? Ci, którzy mają
na liczniku dwie kosy czy więcej,
wiedzą doskonale, ale przyznawać
się nie muszą, a nawet nie powinni. Po tym nieudanym wyzwoleniu
było w Polsce 4 uniwersytety.
Mówię o tych znaczących: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. Nie
obrażam tych pozostałych, bo i tak
pewna większość uważa do zabicia,
że tylko lwowski Jan Kazimierz
był prawdziwym uniwersytetem.
Definicja, co to jest uniwersytet,
jest jedna. Dzisiejsze uniwersytety:
rolnicze, medyczne czy ekonomiczne to drugie definicje, może nawet
trzecie. Absolwenci tamtych, którzy dzisiaj potrafią jeszcze liczyć

do osiemdziesięciu, już praktycznie
nie mogą liczyć na leczenie przez
absolwentów dzisiejszych uniwersytetów medycznych. Bo i po co
mają liczyć na leczenie?
Reklamy różnych medykamentów, lekarstw, pigułek i maści,
zaży wane i smarowane przez
telewizję, mogą skutecznie usunąć
nawet śmierć kliniczną, tylko,
oczywiście, pod pewnymi warunkami. Głównie, że skonsultujesz
się uprzednio z lekarzem lub
farmaceutą i opłacisz abonament
telewizyjny. Inaczej, na drzewo!
Dalej uczymy się na uniwersytetach, a nie na błędach. Oklepane
to! Zaraz, zaraz! Na jakich i na
czyich błędach? Na własnych, do
cholery, chyba nie? I tu powinno
przydać się to dwójkowe tango.
Jarku, poproś Donalda! Możecie
przeciez założyć bardzo ciemne
okulary, że to niby ty z Nowego
Jorku, a ty z Chicago. Doskonale
wiemy, co to za miasta. Proszę
cię bardzo, tylko nie deptaj mi po
sztybletach. Najlepiej, gdyby zatańczyli na bosaka, bo to przecież ta
sama, ich polska ziemia.

u źródeł tatyny, mleczki i szklarki
Mat k i Bożej z Dzieciąt k iem,
pochodzący z drugiej połowy XVI
wieku, od kilku stuleci uważany
za cudowny, koronowany w 1932
roku. Do kościoła w Hyżnem trafił
około 1590 roku, jako dar Katarzyny Wapowskiej.
Kościół ten został zbudowany
w miejscu poprzedniego, drewnianego, wniesionego pod koniec
XVI stulecia, w miejscu z natury
obronnym, przypuszczalnie dawnym grodzisku. Według padania
chłopi mieli tu stawić opór Tatarom podczas najazdu w 1624 roku
i dzięki temu ocalał, o czym opowiada jedna z miejscowych legend.
Po przeciwnej stronie doliny, na
terenie dawnego parku dworskiego, wznosi się szkoła nosząca imię
gen. Sikorskiego. Zachował się tu
jeszcze stary dwór Jędrzejowiczów
z XIX wieku, rozbudowany w
początkach XX wieku, odrestaurowany i rozbudowany już w latach
90. minionego stulecia. W części
budynku mieści się Izba Muzealna
poświęcona pamięci generała.
Z zabytków warto tu jeszcze
zobaczyć dawny budynek urzędu
gminy, drewniany, pochodzący z
lat 1935-1937. Interesującą miejscowością jest pobliski Nieborów,
nieduża wioska dzieląca się na Nieborów Wielki i Nieborów Mały. W
połowie lat 30. minionego stulecia
Nieborów stał się bardzo znany.
W 1934 roku odkryto tu zasobne
złoża wód mineralnych, wkrótce
powstał mały zakład uzdrowiskowy. Po wojnie podejmowano próby
wznowienia jego działalności, bez
większych rezultatów. Ostatecznie

Kościół w Hyżnem, fot. autor.
jeden z budynków zamieniono na
Dom Pomocy Społecznej, drugi
drewniany w 2001 roku strawił
pożar. Pozostały ujęcia źródeł,
których w sumie jest pięć.
Dylągówka, znana jako lokalna
stacja narciarska, ma też położony
w uroczej dolince nieduży, ale ładny zalew z kąpieliskiem. Warto też
zaglądnąć do Szklar, przez które
przebiega linia kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów. Tu
znajduje się wylot słynnego tunelu
pod Szklarską Górą, a poniżej
trójprzęsłowy, łukowy most nad
Szklarką.
W Czarnym Lesie, dolinie potoku Katynia, powyżej leśniczówki
wybija naturalne źródło mineralne.

Natomiast w Grzegorzówce można
się w ybrać na spacer uroczą,
zagłębioną pośród lasów, doliną
Mleczki, stąd już blisko do Kanady
(przysiółka). Na koniec można
sięgnąć do pamiątek i podań z bardziej odległej przeszłości. Na północ od centrum Hyżnego wznosi
się wzgórze Kopiec (335 m), a
nieco dalej Tatarska Góra (355 m).
Gdzieś tu miał być przedhistoryczny kopiec (mogiła) rozkopany już
dawnymi czasy w poszukiwaniu
skarbu. Jest też miejsce z natury
wyraźnie obronne, z fragmentami
wyraźnego jeszcze wału, będące
przypuszczalnie grodziskiem.
Okolica to niewątpliwie ciekawe
i warte poznania.

zasłupieć pszczołowo na półtora wieży

Półtora – wieży Eiffla w autostradzie dostrzegł wnikliwy redaktor miejscowego dziennika. Sympatyczny i niegłupi, zatem daruję
sobie personalia. Chciał dobrze.
Niewielu rodaków widziało z bliska to paryskie żelastwo, zatem
i nie za bardzo mogła do nich
przemawiać literacka metafora w
kwestii zużycia stali w rzeszowskim odcinku autostrady. Ale mnie
nie o to chodzi. Niechaj będzie w
tej autostradzie cała wieża, a nawet
i dwie. Oby tylko można było
nią przejechać lepiej, aniżeli tą z
Krakowa do Katowic. Cały szkopuł w tym, że wieża jest rodzaju
żeńskiego, a autor potraktował ją
męską formą zaimka ułamkowego.
Może zatem być półtora: dupka,
barana, cycka, koromesła, hektara,
kibla czy Macierewicza. Ale tylko
i wyłącznie półtorej: okazji, wieży,
owieczki, baby, kobyły. Bywa jesz-

cze nazwisko odimienne Półtorak
i takaż sama zazwa miodu pitnego.
Ale któż w czasach bimbrowniczo-gorzelnianych o tak finezyjnych
miodnych trunkach jeszcze pamięta? A szkoda! Półtora słowa jednak
poświęcam kulturze językowej w
mediach. Jak najbardziej!
Pszczołowa – pasieka, ponoć
była przyczyną tragedii pszczelarza, który przypłacił życiem chęć
odzyskania roju, który postanowił
wybrać się od niego w turystyczną
podróż. Poszedł na skróty i rój
spadł z krzaka na jego nieuzbrojoną w stosowny kapelusz siatkowy
głowę. Pożądlił tak, że i pszczelarz
dupa, kiedy pszczół kupa. Szkoda
chłopa, ale językowo bardziej
redaktora. Skoro jest pasieka, to
nie może ona być końska, mysia,
trzmiela, sejmowa, ani nawet rządowa. Ona jest z natury pszczela.
Może mieć właściciela, którym

może być nawet poseł Niesiołowski, ale nigdy pszczoły. Pomijam
już pomylenie językowych form
dzierżawnych, ale trzeba mieć
sporą chęć wodolejstwa, aby użyć
określenia pasieka pszczołowa.
W dodatku, chyba autor w czasie
swoich lekcji języka polskiego prał
kamieniami w szkołę.
Zasłupieć – miał agent Kaczmarek, ten którego nawet prawi i
sprawiedliwi już olewają. Takiego
wrażenia doznał, gdy zapytano go
o efektywność jego agenturalnej
roboty. Twierdził, że owo zasłupienie wynika z niezrozumienia
jego genialnej roboty agenturalnej.
Fakt! Nikt do dzisiaj tego nie pojął.
Dlatego wywalił go nawet Prezes
I Ogromny. Oprócz ewidentnej
głupoty i dziecinnej nieporadności
w robocie operacyjnej, wykazał się
też bezmuzgowiem internetowym.
Jedynymi udanymi jego walorami

były ponoć włosy, czar osobisty
i motocykle. Jest jak mizeria bez
ogórków. Niejeden może zasłupieć
obserwując intelektualne popisy
rodzimych elyt. I później taki
paprykarz spod Radomia pyta, jak
tu żyć? Normalnie, panie paprykarz! Wdech, wydech i pół litra na
leb. Inaczej nie da się. No chyba,
że ktoś jest posłem Burym, albo
agentem Kaczmarkiem.
Zwłoki należące – do nieżyjącego ogłosił prokurator w telewizji.
Odkopano je w kiepskim stanie
technicznym w jakimś garażu,
jakiegoś gangstera. Oczywisty
dramat i czyn zwyrodniały, trudny do wyobrażenia sobie przez
normalnego człowieka. Dlatego z
pewnymi oporami podjąłem językową polemikę z prokuratorem.
Panie prokuratorze! Jeśli zwłoki
należą do pana X, to niechaj on
je sobie zabierze, jako swoją wła-

sność. Przecież, jeśli zabierze je
ktoś inny, to bedzie kradzież, albo,
używając eufemizmów, zagarnięcie
cudzego mienia. Użyta przez pana
forma, świadcząca o prawie własności, jest po prostu językowo i
semantycznie idiotyczna. Zwłoki
mogą być wyłącznie kogoś zidentyfikowanego! Jeśli już używa pan
prokurator formy dzierżawnej, to
może to dotyczyć jego najbliższej
rodziny, a nie samego umrzyka.
Jak może cokolwiek należeć w
sensie doczesnych szczątków, do
samych szczątków? Mogą być
wyłącznie zwłoki pana Kowalskiego, albo Nowaka. Do pana Kowalskiego vel Nowaka mogą należeć:
krowa, walizka ze świńskiej skóry,
książeczka do nabożeństwa, fura
gnoju, a nawet pół litra czystej
wyborowej.
Roman Małek

ECHO RZESZOWA

Rozmaitości

Nr 08 (224) rok XVIII sierpień 2014 r.

ZDARZENIA I WSPOMNIENIA

wisłokowe packanie i na główkę skakanie

Po przeczytaniu pięknie opracowanego
artykułu Stanisława Kłosa p.t. „Wisłok, nasza
wierna rzeka” (Echo Rzeszowa nr 5, maj 2014),
ośmielam się opisać wspomnienie o Wisłoku płynącym sobie przez Rzeszów inaczej.
Wisłok widziany z perspektywy minionych lat
był rzeczywiście rzeką niezbyt dużą i niezbyt
ładną, dodam – niezbyt pięknie pachnącą,
ale zawsze lubianą przez rzeszowiaków, a
szczególnie przez chłopaków z sąsiadujących
ulic: Szopena, Długosza, Mickiewicza, Naruszewicza, Zamkowej, Podpromie, Kreczmera.
To nad Wisłokiem w Olszynkach rżnęliśmy w gałę całymi godzinami, to nad Wisłok
chodziło się: buldać, skakać na główkę, łowić
ukleje i świnki na muchy, jelce na glisty.
Ulubionym miejscem do bulenia był skrawek
gliny z piaskiem, gdzie admirał Stanisław
Nitka przewoził baby z mlekiem i jajkami
słynnym promem z Drabiniaki do miasta i z
powrotem. Było to miejsce łyse, pozbawione
krzaków wikliny, z dojściem do promu pilnowanego i utrzymywanego przez rodzinę
Nitków, miejsce gdzie muskularni, spaleni
słońcem piaskarze przy pomocy metalowych
sit z długimi żerdziami, twardymi od pracy
dłońmi – wybierali piasek do swoich galer.
Tworzone w ten sposób doły w rzece z jednej strony ułatwiały kursowanie promu bez
przypadków utknięcia na płyciźnie, z drugiej
przyczyniały się do pływania dla tych, którzy
nie buldali się po warszawsku, nie tylko świetnie pływali na głębokiej wodzie, ale umieli
nawet packować!
To packowanie było przykładem eleganckiego, mistrzowskiego pływania polegającego
na osobliwych ruchach rękami, a ściślej dłońmi. To był swoisty rzeszowski styl, niepodobny do innych żabek, motylków, delfinów czy
kraulów. Praca nóg polegała na dowolnym,
naprzemiennym machaniu dla przyspieszenia
sunięcia po wodzie. Cały cymes jednak polegał na packaniu dłońmi po powierzchni wody,
zwierając palce ręki wyrzuconej naprzemianstronnie z charakterystycznym pluśnięciem
wyraźnie widzianym i słyszanym.
A propos tego rzeszowskiego stylu, przypomina się opowieść jednego z rzeszowiaków,
który zdawał na studia w warszawskiej AWF.
Podczas próby (sprawdzianu) umiejętności
pływania, zademonstrował komisji egzaminacyjnej opisywany styl z packowaniem.
Członkowie komisji najpierw oniemieli, a
potem mało nie pospadali z krzeseł. Oto
zostali świadkami narodzin nowego, nieznanego stylu i nic dziwnego, że przewodniczący
zapytał dumnego stylistę, gdzie nauczył się tak
pływać? Odpowiedź krótka i węzłowata: „Na

Wisłoku!” Po długiej dyskusji próbę zaliczono,
ale nowy styl nie został doceniony i nie został
wprowadzony do istniejących w metodyce i
dydaktyce nauczania i doskonalenia pływania,
chociaż niewątpliwie zrobił furorę podczas
całego egzaminu wstępnego z pływania.
Wypady na Wisłok skupiały kąpiących
głównie w okolicach Olszynek, a wyprawy
na Lisią Górę odbywały się głównie w soboty
po szkole lub w niedziele. Wisłok, czym bliżej
mostu przy ulicy Lwowskiej, nie zaliczał się do
czystych rzek, połykał miejskie brudy, płynące
w szczególności z kanałów przed Olszynkami i rzeźni miejskiej na wysokości starego
cmentarza. Nic więc dziwnego, że kąpiący
się przynosili do domów efektowne liszaje
na skórze, ale jakoś to nie przeszkadzało w
spędzaniu wolnego czasu w wodzie, często w
towarzystwie szczurów wodnych, szczególnie
przy kanale z resztkami z rzeźni.
Kąpiącym przyglądali się z brzegu wędkarze, którzy przy ujściu kanałów łowili
ryby. Wśród wędkarzy byli tacy, którzy robili
sobie haczyki ze szpilek, żyłkę zastępowali
zwykłą nitką zawieszoną na wiklinowym
lub leszczynowym patyku. Byli i tacy, którzy
kupowali haczyki, spławiki, prawdziwą żyłkę
i bambusowe kije w sklepie pana Karasia na
ul. 3 Maja.
Buldanie w Wisłoku było bardzo popularne, a niektórzy pływacy wyróżniali się pływaniem w eleganckich szwimkach z paskiem i z
gumowymi czepkami na włosy. Zwykle przy
wyjściu z wody kładziono się na ręcznikach,
kocach lub na trawie, wystawiając goliznę do
słońca. Długie garowanie uskuteczniały osoby
nie umiejące pływać, ani nurkować jak najdłużej, czyli pływać na nurka. Do smarowania
na słońcu używano masło kakaowe a niekiedy
bardzo skuteczną zwykłą ropę samochodową.
Nie ma to jak być ładnie i szybko opalonym.
Najlepsi buldacze nie zadowalali się tylko
zwykłym pływaniem. Popisywali się wyższym
stopniem zaawansowania, to jest skakaniem
do wody na główkę. To faktycznie była wyższa szkoła jazdy i popisy, które gromadziły
nawet gapiów, a niekiedy słychać było oklaski.
Było na co popatrzeć. Skakano z brzegu albo
po dobiegu, albo ze specjalnie budowanych
skoczni, które konstruowano z piasku, gliny
wzmacnianej gałęziami wikliny, kawałkami
ziemi z trawą i wzmacniane przy końcu drewnianymi palikami. Najlepsi skoczkowie na
główkę skakali do najgłębszej wody (doły po
pracy piaskarzy). Wśród lokalnych mistrzów,
pięknym stylem, tak zwaną jaskółką (ręce
rozłożone podczas skoku w bok, nogi razem,
głowa w górze), wyróżniał się Tadzio Łącz,
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powiedzieli

Z całą sympatią do województwa świętokrzyskiego, my nie
musimy latać na miotłach. Mamy samoloty - skomentował
nawiązując do pokazywanego w telewizji koncertu „Sabat
czarownic”, promującego świętokrzyskie.
marszałek Władysław Ortyl
Jan Bury to jeden z rekordzistów pod względem korzystania z połączeń lotniczych, opłacanych z pieniędzy Kancelarii
Sejmu Rzeczpospolitej. Wyliczono, że polityk od końca 2011
roku odbył 249 lotów, co kosztowało podatników 135 tys. zł.
Rzeczpospolita

świetny gimnastyk, późniejszy bramkarz
„Resovii”, brat znanego aktora teatralnego i
filmowego, doskonałego piłkarza „Resovii”,
„Warszawianki” i „Polonii” Warszawa –
Mariana Łącza. Tadziu Łącz jako bramkarz,
gdy strzelono bramkę przeciwnikowi, wychodził na bramkę i robił stójkę (oczywiście w
rozgrywkach towarzyskich).
Drugi rzut skoczków na główkę skakał
gdzie się dało, w każdym miejscu, nawet na
płytkiej wodzie! Wielu z takich skoczków,
po kontakcie z płytką wodą, odbijało się
rękami od dna, by nie uderzyć głową. Strach
pomyśleć, że takie skoki groziły paskudnymi wypadkami, do złamania kręgosłupa
i i stałego kalectwa włącznie. Do takich
ryzykantów należała większość skoczków na
główkę, wśród których prym wodzili: Czesio
Mazurek, Kazio Kwiatkowski i Edzio Bilut,
później prezydent m. Rzeszowa! Ale skoki z
brzegu niczym miały się do skoków z łuków
mostu przy ulicy Lwowskiej, a takie górowały
na solidnej konstrukcji z czasów budowy w
1928 roku. Skakanie na główkę nobilitowało!
Jak wspomniano, buldanie na Lisiej Górze,
to były wyprawy. Kiedyś wydawało się, że
odległość od centrum miasta to bardzo daleko. Nie było wówczas żadnej komunikacji
miejskiej. Szło się na Lisią Górę per pedes,
albo jechało na rowerze. Wisłok był tutaj na
pewno bardziej czysty, a w wielu miejscach
także głębszy aniżeli w Olszynkach, czy
koło mostu, gdzie skakano na bombę. Na
Lisią chodziło się najczęściej z dziewczętami,
które zawsze miały ze sobą coś do zjedzenia.
Dziewczęta przeważnie bały się Wisłoka, za
to lubiły się garować dla urody.
Buldanie i garowanie z tamtych lat przeszło już do historii. Chętni do pływania mają
dzisiaj w Rzeszowie do dyspozycji nowoczesne
ośrodki wypoczynku, pływalnie, trampoliny,
leżaki, gastronomię. Nie te lata, których jednak szkoda, chociaż żyją ostatni Mohikanie
pamiętający te czasy, a nawet jeden z nich, ze
znanego rodu Trześniowskich, nosi do dzisiaj
dumny pseudonim „Buldziu”.
Zbigniew Gibała

67 proc. Polaków i Polek nie podejmuje się wolontariatu,
bo... nikt ich o to nie poprosił.
Marcin Rodzinka
W Harvard studenci przyciskają profesora do ściany, cały
czas jest jakaś dyskusja, swobodna wymiana myśli. A tu gdy
skończy się wykład i pytam o jakieś pytania – nic, wszyscy już
mają teczki spakowane i wychodzą do domu.
prof. Paweł Januszkiewicz URz
Lato to najlepszy czas na inwestycje. W Rzeszowie prowadzimy równocześnie ponad 60 zadań. Na wszystkie miejskie
inwestycje wydamy w tym roku pół miliarda złotych.
Marek Ustrobiński
Politycy gotowi są do swoistego uboju rytualnego bez
ogłuszania.
Waldemar Pawlak
Nie ma nic gorszego niż artysta przejedzony. A jak jest
jeszcze niesłusznie bogaty, to już jest koszmar. Artystę trzeba
trzymać na głodzie, wtedy ma marzenia i cele.
Jan Nowicki
Trudno zrozumieć księży, dla których najważniejszy jest
brzuch, którzy nie odczuwają empatii wobec matki, ani wobec
istoty bez połowy mózgu, zmuszonej do przyjścia na świat.
Takie jest oblicze polskiego kościoła.
Monika Olejnik
Polacy mają najniższy poziom zaufania społecznego
pośród badanych narodów. Tylko 4 proc. Polaków uważa, że
można ufać każdemu człowiekowi, podczas gdy w Danii – 80
proc..
prof. Wiesław Łukaszewski
Żaden rząd nie poradził sobie z ładem korporacyjnym
w spółkach skarbu państwa. Wszyscy są współwinni upolitycznienia spółek. W rezultacie część gospodarki nie działa
efektywnie.
prof. Jerzy Hausner
Wybrał Marian Ważny

TANKUJ
Stacja benzynowa
ul. Lubelska
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SPORTOWE PUZZLE

JEDEN SPRAWIEDLIWY?

Pan Zbigniew Boniek, prezes PZPN nie
wyraził zgody na fuzję „Stali” Rzeszów i
„Floty” Świnoujście. Zabawne jest to, że
pan prezes używa argumentów etycznych
z hasłem - niech „Stal” do I ligi wejdzie
na boisku, a nie przy pomocy fuzji. W
Polsce setki klubów dokonują fuzji, jest
to dość powszechna praktyka. A mówić
o etyce w PZPN, który działa na zasadach
wolnego rynku, jest to naigrawanie się ze
zdrowego rozsądku.
W PZPN wszystko można kupić lub
sprzedać. Pan prezes po prostu ode-

STARONIWA PANY!

grał się na działaczach rzeszowskich za
wybór Laty na prezesa, za konf likt z
panem Greniem. Stal straciła I ligę po
rozpędzeniu przez „Solidarność” WSK i
nie miał zawodnikom kto płacić. Z tego
tytułu należy się Rzeszowowi rekompensata, tym bardziej, że jest to środowisko
kochające sport i dostarcza zawodników
do reprezentacji Polski.
Dlatego uważam, że nie jest pan prezes
jedynym sprawiedliwym, nie jest rozgrywającym, a jedynie odgrywającym!
Zdzisław Daraż

MISTRZOSTWA POLSKI
W WUSHU

W czerwcu br. w Warszawie odbył się XI Grand
Internacional Wushu Festiwal oraz XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski.
Swoje reprezentacje wystawiły kluby krajowe oraz
kluby zagraniczne School of
Chinese Wushu ze Słowacji,
St.Petersburg Wushu z Rosji
i Brest Team Club z Białorusi. Podczas dwóch dni
mistrzostw rozegrano wiele
konkurencji wśród kobiet i
mężczyzn.
Podobnie jak w ubiegłorocznych Mistrzostwach
Polski 12-osobowa drużyna
rzeszowskiego Klubu Sportowego Nan Bei Tygrys startowała z sukcesami w wielu
Anna Kubiak
konkurencjach taijiquan,
zdobywając 29 medali w tym
(1 złoty, 1 srebrny), Ewa Solarz (2 srebr11 złotych, 12 srebrnych i 6 brązowych. ne, 1 brązowy), Rafał Kielar (2 srebrne,
Bezkonkurencyjna w MP wśród kobiet 1 brązowy), Ewa Pawłowska (1 srebrny,1
była członkini kadry narodowej i repre- brązowy).
zentantka Polski, rzeszowianka Anna
Rzeszowskim sportowcom spod znaku
Kubiak, która zdobyła 4 złote medale. Tygrysa gratulujemy i życzymy dalszych,
Oprócz niej, medale i tytuły mistrzów i podobnie udanych sukcesów w nadchowicemistrzów Polski zdobyli: Anna Liszcz dzących zawodach Pucharu Polski oraz
(2 złote,3 srebrne), Mariola Kubiak (2 podczas Mistrzostw Świata 2014 roku,
złote), Renata Zięba (1 złoty, 2 srebrne, które odbędą się w Chinach .
1 brązowy), Mateusz Baran (1 złoty, 1
Ryszard Lechforowicz
srebrny i 2 brązowe), Wiktoria Cieślicka
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■ PODŁĄCZENIA WOD-KAN

■ SERWIS POMP FLYGT
■ USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM

Kolejny raz w lipcu odbył się marsz upamiętniający likwidację rzeszowskiego getta. Kilkudziesięciu
uczestników szło tą samą drogą, którą 72 lata temu
Żydzi z Rzeszowa i Podkarpacia gonieni byli z placu
po zniszczonym żydowskim cmentarzu na stację
kolejową Staroniwę. Tam w bydlęcych wagonach
wysyłani byli w większości do obozów w Bełżcu i
Oświęcimiu.
Pamiętnego lata 1942 roku w ciągu czterech
dni Niemcy wywieźli z Rzeszowa około 14 tysięcy
Żydów. Uczestnicy marszu szli tymi samymi ulicami tylko w odwrotnym kierunku, jakimi w czasie
wojny pędzono Żydów na śmierć. Marsz wyznaczyły
ulice: Pułaskiego, Cieplińskiego, Moniuszki, Matejki, Grunwaldzka i Kopernika. Zakończono go pod
obeliskiem znajdującym się na placu Ofiar Getta,
gdzie niegdyś był cmentarz żydowski zniszczony
przez hitlerowców. W czasie rozpoczęcia i zakończenia marszu jeden z jego organizatorów odczytał
fragmenty z książki Moshego Ostera „Gehinom
znaczy piekło”, nieżyjącego już świadka likwidacji
rzeszowskiego getta: „Droga z getta do stacji kolejowej była usiana zabitymi ludźmi i zalana krwią.
Tego dnia sikawka miejska lała dużo wody, by zmyć
przelaną niewinnie żydowską krew. (…) Wagony
kolejowe stały na bocznym torze. Pakowano do
nich ludzi w sposób gorszy, niż ładuje się bydło.
Dla bydła przygotowano paszę i wodę na drogę, a
tym nieszczęśliwym ludziom zgotowano drogę na
śmierć w dusznych i ciasnych wagonach bez jedzenia i picia. (…) Niemcy bili ich, żądając, aby jedni
popędzali drugich. W każdym wagonie upchano
około 100 osób. (…) Ten dzień był dla mnie jednym

z najstraszniejszych w życiu, a dużo przeżyłem
podczas 5 lat tej przeklętej wojny”.
Na rzeszowski marsz przyleciała z Miami ze Stanów Zjednoczonych Żydówka Judith Elkin (z domu
Haas) z córką Talią. Judith ocalała z Holocaustu, bo
jej rodzicom udało się uciec na tereny wschodnie
do Związku Radzieckiego. Jej matka pochodziła z
Przybyszówki, a ojciec z Albigowej. Przyjechała z
córką, żeby pokazać jej, gdzie mieszkali jej dziadkowie. Wszyscy jej krewni, jak wspominała na
marszu zginęli.
Na zakończenie marszu, na obecnym placu
Ofiar Getta przed zapalono znicze, złożono kwiaty
i kamienie, które w żydowskiej tradycji są wyrazem
szacunku dla zmarłych. Na obelisku widnieje granitowa tablica z napisami w językach hebrajskim i
polskim: „W tym miejscu znajduje się XVI wieczny
cmentarz żydowski zniszczony w czasie II wojny
światowej przez hitlerowskiego okupanta. W lecie
1942 roku gromadzono tutaj Żydów przed wywiezieniem do obozów zagłady”.
W Rzeszowie jest kilka miejsc upamiętniających
mieszkańców dawnego Rzeszowa pochodzenia
żydowskiego. Przed wybuchem drugiej wojny
światowej ludność żydowska stanowiła 35 procent
mieszkańców. Było ich na tyle, że mieszkańcy
innych miejscowości nazywali nawet Rzeszów w
potocznym języku Mojżeszowem. Sami Żydzi w
swoim języku jidysz używali nazwy Rajsze.
Do Rzeszowa przyjeżdża wiele wycieczek z Izraela i skupisk żydowskich z całego świata. Najwięcej
osób odnotowuje się przy okazji odwiedzin grobu
cadyka Elimelecha w Leżajsku.
Stanisław Rusznica

O POWSTANIU I UKRAINIE

nieodpowiedzialności politycznej, która obowiązuje
do dziś. Sprawcom największej katastrofy w dziejach
Polski stawia się pomniki, nadaje nazwy ulic.
Odniósł się także do zaangażowania Polski w
konf likt ukraińsko-rosyjski. - To nie jest nasza
sprawa, musimy dbać o interes narodowy, a nie
zajmować się tym, co dzieje się za naszą wschodnią
granicą. Nakładanie sankcji na Rosję nie ma sensu,
bo tracą nie tylko oni, ale też i my.
inf. własna

kalendarium

■ BADANIA LABORATORYJNE WODY

■ USŁUGI GEODEZYJNE

XII MARSZ PAMIĘCI

Korwin-Mikke nie przestaje zadziwiać. W czasie
pobytu w Rzeszowie, w sali konferencyjnej hotelu
Zimowit przywitało go około 200 osób, w większości ludzi młodych. Podczas spotkania europarlamentarzysta stwierdził. - Kto wychwala Powstanie
Warszawskie, nie powinien skarżyć się na dzisiejszą
klasę polityczną. To powstanie ustanowiło standard

■ USŁUGI PROJEKTOWE

■ BADANIA LABORATORYJNE ŚCIEKÓW

Drużyna piłkarska Staroniwy zwycięsko zakończyła rozgrywki w sezonie 2013/2014. Radości z
tego powodu było sporo. W zwycięską euforię wpadł nawet Waldemar Wywrocki (pierwszy z lewej).

Nasze laboratorium ścieków
posiada certyfikat akredytacji PCA

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

22 lipca 1944 - wyzwolenie Lubaczowa.
22 lipca 1944 - rozpoczęła się bitwa o wyzwolenie Leżajska.
27 lipca 1944 - wyzwolony został Przemyśl.
1 sierpnia 1944 - to nie tylko data wybuchu Powstania Warszawskiego, ale także data wyzwolenia Stalowej
Woli.
2 sierpnia 1944 - wyzwolenie Rzeszowa i Kolbuszowej.
9 sierpnia 1944 - zostaje wyzwolony Sanok.
3 sierpnia 1844 - wyzwolenie Brzozowa.
6 sierpnia 1944 - wyzwolenie Mielca, w walkach zginęło 2 tys. żołnierzy A. Cz.
20 sierpnia 1944 - wyzwolono Dębicę.
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POLICJAŁKI

Na alkohol i hotel

On wyszedł akurat z więzienia, ona
bezdomna (opuściła męża i dzieci), mieszkała w schronisku. Razem z poznaną tam
kobietą, za namową, albo może tylko
instrukcją, owego znajomego i za pomocą
przygotowanych przez niego zaświadczeń
o ich zarobkach i zatrudnieniu, pozyskały
na raty w sklepach w Sędziszowie Młp. i
Rzeszowie laptopy, telefon i piłę spalinową
na kwotę 12,4 tys. złotych. Twierdzą, że
niektóre przedmioty przekazały „znajomemu”, pozostałe spieniężyły i spożytkowały na: jedzenie, alkohol i hotel. Rat nie
spłaciły. Teraz mogą liczyć na bezpłatny
hotel karny. Dyskutują w sądzie o długości
pobytu w nim.

Via policjanci
84-latkę ze Stalowej Woli uratowali
policjanci, zaalarmowani przez jej córkę,
która przyjechała z Warszawy i nie mogła
wejść do mieszkania, ani nawiązać telefonicznego kontaktu z matką, chorującą
na serce. Poprosiła o pomoc policjantów
z komendy. Ci sprawnie poradzili sobie z
zamkniętymi drzwiami, zabezpieczonymi
od wewnątrz łańcuchem. Uratowali jej
życie. Starsza pani trafiła natychmiast do
szpitala.

Nie dała się nabrać
Gdy do 79-letniej mieszkanki Rzeszowa
zadzwonił „wnuczek” w tarapatach, tylko
60 tys. złotych na kaucję miało go uwolnić z aresztu, co potwierdzał w słuchawce
obecny przy nim „policjant”. Kobieta zgodziła się, żeby kolega „wnuczka” odebrał
pieniądze, po czym poszła do sąsiadki i
zadzwoniła na policję. 19-letni „wnuczek”,
mieszkaniec Jordanowa, który przyszedł
po pieniądze, został odebrany przez policjantów do prawdziwego aresztu. To nie
był pierwszy taki numer tego osobnika.
Tym razem dzięki bystrej „babci” wpadł
i może zarobić nawet do 8 lat więzienia.

Nieświadome
krzywdy
Były nieświadome wyrządzanej im
krzywdy. Dwie upośledzone siostry – z
wielodzietnej, niewydolnej opiekuńczo
rodziny spod Niska – w wieku 12 i 13
lat gwałcił o cztery lata starszy brat, gdy
tylko pojawiał się na przepustce z ośrodka
wychowawczego. Zdrowy umysłowo. Jego
osobowość specjaliści określili jako dyssocjalną. Niedawno 19-letni gwałciciel usłyszał prawomocny wyrok 3 lat więzienia.

Przed gradem
i piorunami
W jedną z niedawnych niedziel policjanci z wodnego patrolu na sygnał z
WOPR-u ruszyli skutecznie zagrożonym
osobom. W gradową burzę z piorunami
zabrali z Zatoki Drewnianej czwórkę
młodych osób pływających rowerkiem
wodnym, a z Wyspy Małej matkę z
5-letnią córeczką, która tam dobiła także
rowerkiem, ale nie miała się gdzie schronić. Pomogli też żeglarzom, którym burza
uszkodziła żagle i ster na jachcie. Jak
trwoga to do…policjantów.

Jechał zygzakiem
O niepewności poruszania się samochodu na drodze ze Smolnika do Czarnej
dowiedzieli się policjanci z Ustrzyk Dolnych i doścignęli pojazd w Lutowiskach.
25-letni mieszkaniec pow. leżajskiego
zbiegł, ale funkcjonariusze go pojmali i
potwierdzili u niego alkomatem 2,2 –promilową nietrzeźwość, gdy tymczasem jego
partnerka z samochodu, która natychmiast
przesiadła się na fotel kierowcy, była trzeźwa. Wyjaśniła policjantom, że wcześniej
nie kierowała pojazdem, bo źle się czuła, a
poza tym nie znała drogi i bała się samoręcznie jechać.
46

kto odniósł korzyść
po ataku na samolot?
Jest to podstawowe pytanie przy dochodzeniach ustalenia autorów przestępstwa.
Nastawał czas, w którym walki na wschodzie Ukrainy nikogo na świecie już nie
obchodziły. Po ataku na samolot prezydent
Komorowski nagle oświadcza, że problem
Ukrainy jest problemem globalnym i oto
chyba premierowi Jaceniukowi chodziło.
Prezydent USA Obama oświadcza, że to
separatyści są winni i Putin, bo dostarcza
im broń.
Dla Izraela katastrofa jest wygodna,

bo została odwrócona uwaga świata od
Gazy. Rosjanie nie oskarżają oficjalnie o
zestrzelenie Ukrainy, ale zwracają uwagę
na obecność w okolicy boeinga dwóch
ukraińskich samolotów szturmowych
Su-25. To właśnie one miały być celem
ataku, ale operator systemu BUK pomylił
się wybierając silniejszy cel na radarze.
Prawdopodobnie samoloty leciały pod sobą
na różnych wysokościach i obniżenie lotu
było celowe, aby zmylić separatystów.
inf. własna
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M ó j
nieodżałowa nej
pamięci
promotor
i późniejszy
przyjaciel, prof.
Stefan
Reczek,
maw ia ł,
iż proporcje ludzi
samodzielnych i niewolników są identyczne
wśród analfabetów i tych z naukowymi
cenzusami. Uważał bowiem, że można
każdemu, nawet średnio rozgarniętemu ale
pilnemu studentowi, wpoić określony zasób
piątkowej wiedzy, a nawet umiejętności, ale
życiowej i użytkowej samodzielności niesposób nauczyć. Taką trzeba posiadać. Ale
jeśli ktoś jest obdarzony wystarczającą dozą
inteligencji, to może empirycznie nawyki
samodzielności nabywać. Początkowo traktowałem to nieco z przymrużeniem oka. Życie
jednak szybko potwierdziło sens tej prawdy.
Dlaczego akurat ten epizod wspominam?
Niepokoi mnie bowiem niezrozumiałe dla
mnie zjawisko redukowania swobody intelektualnej ludzi wykształconych do ciasnych

gehennę i życiową traumę. Wygląda na to, że
ktoś tam dogadał się o cenę sumienia. Jeśli
jest jakiś chętny do sprawdzenia wysokości
tej ceny, niechaj wybierze się do najbliższej
fabryki aborcyjnej tuż za naszą granicą.
Kogoś od klauzuli ponoć tam też widzieli
dorabiającego.
Sprawa sumienia lekarzy jest rozwojowa.
Rząd lekarskich dusz jest u hierarchów,
bowiem konowalstwo boi się nawet cienia
podejrzenia o sprzeniewierzenie się prawu
biskupiemu. Zaś prawo państwowe nie liczy
się, bo państwo go nie jest w stanie wyegzekwować, a biskup i owszem. Zatem cały
potencjał intelektualny lekarzy popadł w
niewolę. I taki minister Arłukowicz, słusznie
zwany przez niektorych ministrantem Karłowiczem, może zrobić tylko sobie kuku na
muniu, a pani Półtawskiej i Chazanowi ciepłe
szaliki na drutach. Nawet państwowych.
Skoro inauguracja przejmowania rządu
dusz powiodła się u państwowych lekarzy
i pielęgniarek, zatem krucjatę zniewolenia
intelektualnego należy kontynuować. W
którą stronę? To oczywiste! W następną kilkusettysięczną grupę budżetową. Niech rząd
płaci, a my będziemy rządzić. Sumieniami,
ma się rozumieć! Ktoś tam zaczyna gromadzić zwolenników klauzuli sumienia wśród
nauczycieli. Jako nauczyciel z wykształcenia
nie za bardzo jestem w stanie wyobrazić

kanonów tak zwanej eufemistycznie klauzuli sumienia, czyli zasad ustalanego przez
hierarchów prawa bożego. Cóż to może
mieć wspólnego z humanistycznie pojętym
sumieniem? Nie zamierzam wdawać się w
semantyczny spór o definicję osobistej wrażliwości etycznej. Problem filozoficzny, stary
jak świat. Zastanawiam się nad niezrozumiałym dla mnie nawrotem metafizycznego
oglądu rzeczywistości kosztem racjonalizmu
i pragmatyzmu. W sferze klauzuli sumienia
cofnęliśmy się w praktyce lekarskiej do
początków minionego wieku. I śledząc listę
tych, którzy deklarują taką postawę, trudno
nie wierzyć profesorowi Reczkowi.
Pod sztandarami przyjaciółki naszego
papieża, Wandy Półtawskiej, rozpoczął się
bój o władzę w naszym kraju. Na pierwszy
ogień poszli lekarze i przyległości. Na razie
wygrany przez Półtawską. Szkoda tylko, że
w tej klauzuli nie ma nic o prywacie, bezduszności, dojeniu z prywatnych gabinetów
publicznych szpitali, naciąganiu kogo się
da. Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich
lekarzy, ale tylko tych od klauzuli. Przecież
są bardziej papiescy aniżeli, aniżeli sam
papież. Mają sumienie dla klauzuli, ale nie
mają sumienia dla nieszczęsnych pacjentek i
ich najbliższych. Z uśmiechem skazują ich na

sobie, co to może znaczyć? Geograf nie
będzie nauczał o układzie heliocentrycznym,
historyk o inkwizycji i wojnach religijnych,
matematyk o teorii względności, a chemik o
składzie wody święconej? Górą będzie polonista z wypisanym hasłem – Czucie i wiara
silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i
oko? Nieważne, że to inna i przegrana epoka,
ale jak brzmi!
Później z pewnością przyjdzie kolej na
policję i wojsko. Tylko nie wiem na czym
tutaj zasadzi się sumienie policjanta i wojaka.
Z natury powinni być siłowi i nie przemawiać na kolanach do rozsądku bandytów czy
wrogów. Może wyjdzie na to, ze policjanci
przeciw kibolom będą mogli używać tylko
poświęconych pał, a żołnierze poświęconych
kulek, rakiet i czołgów? W kolejce czeka cały
wymiar sprawiedliwości. Tutaj zdecydowanie
warto rozpocząć od instytutu pamiętliwości
śmietnikowej. Chociaz z drugiej strony, przecież pies na rękach nie przestaje być psem.
W razie czego pod nieposłuszny ustalonemu
odgórnie sumieniu urząd, czy placówkę puści
się senatora Jaworskiego na czele zbrojnej w
sumienie najwyższej próby armii. Tylko nie
nazywajcie ich dewotkami i bigotami. To
zbrojne ramię klauzuli sumienia.
Roman Małek

Zezem na wprost

niewolnictwo intelektu

eurodeputowani są za wprowadzeniem
blokad antyalkoholowych

Obowiązkowe blokady antyalkoholowe w nowych autach, ograniczenie
prędkości do 30 km/h na terenie zabudowanym oraz zakaz urządzeń ostrzegających o kontrolach drogowych, np.
w GPS-ach – to pomysły europosłów,
zawarte w przyjętej rezolucji Parlamentu Europejskiego.
Zakazem objęte miałyby zostać
„produkcja, import oraz komercjalizacja systemów ostrzegających kierowców o kontrolach drogowych, w
szczególności takich, jak wykrywacze
radarów lub urządzenia blokujące ich
działanie oraz systemy do nawigacji
zawierające ostrzeżenia o kontroli
drogowej” – brzmi tekst przyjętej we
wtorek przez eurodeputowanych rezolucji o bezpieczeństwie na drogach.
Rezolucja, autorstwa chadeckiego
eurodeputowanego, Dietera Lebrechta-Kocha, jest odpowiedzią na przyjęty
w ubiegłym roku przez Komisję Europejską dziesięcioletni plan poprawy
bezpieczeństwa drogowego w celu
zmniejszenia o połowę, do 2020 roku,
liczby śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych. Ani propozycja KE ani
rezolucja PE nie mają mocy prawnej,
ponieważ dotychczas za bezpieczeństwo drogowe odpowiedzialne są

wyłącznie kraje UE.
Posłowie chcą jednak, by władze państwowe dołożyły więcej starań, aby znacznie zmniejszyć liczbę
ofiar wypadków drogowych. Według
danych PE, tylko w 2009 roku na
europejskich drogach zginęło 35 tys.
osób. Jak wyliczyli europosłowie,
jest to równowartość ok. 250 katastrof średniej wielkości samolotów z
kompletem pasażerów na pokładzie.
Ponadto w tym samym roku rannych
zostało 1,5 mln osób. Państwa członkowskie poniosły w omawianym roku
około 130 mld euro kosztów związanych z wypłacaniem rent i odszkodowań oraz finansowaniem akcji ratunkowych. Dlatego w przyjętej rezolucji
europosłowie wezwali do radykalnych
działań, i to na szczeblu europejskim,
żeby kierowców obowiązywały takie
same zasady niezależnie od dróg, po
których będą jeździć.
Rezolucja liczy 103 zalecenia i
przewiduje w szczególności zaostrzenie przepisów mających na celu zwalczanie problemu jazdy po alkoholu
lub z nadmierną prędkością - dwóch
wykroczeń uważanych w UE za przyczyny największej liczby wypadków
i zgonów.

Posłowie proponują m.in., żeby
w ka żdy m now y m sa mochodzie
(osobowym i w furgonetkach) instalowano tzw. blokady antyalkoholowe, czyli urządzenia automatycznie
wykrywające podwyższoną zawartość alkoholu w wydychanym przez
kierowcę powietrzu i np. blokujące
zapłon. W rezolucji eurodeputowani
zachęcają KE do przedstawienia do
2015 r. propozycji dyrektywy zalecającej instalowanie tych systemów
w nowych samochodach. Posłowie
chcą także wprowadzenia jednolitego
i obowiązkowego dla całej UE limitu
dopuszczalnej zawartości alkoholu we
krwi kierowców.
Obecnie unijne zalecenia przewidują, że ma to być 0,5 promila.
Większość państw UE dobrowolnie
zastosowało ten limit. Niektóre z
nich wprowadziły jeszcze ostrzejsze
przepisy. W Polsce dopuszczalny limit
to 0,2 promila. W Rumunii, Estonii,
Czechach na Węgrzech i na Słowacji
obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przed prowadzeniem
pojazdu. W Irlandii, Wielkiej Brytanii
i Luksemburgu z kolei limit wynosi
0,8 promila.
UE powinna też dążyć, zdaniem

eurodeputowanych, do ograniczenia
prędkości do 30k m/h na terenie
zabudowanym. PE ubiega się również
o zainstalowanie w UE radarów kontrolujących prędkość motocyklistów
oraz egzekwowanie od nich mandatów
za przekroczenie prędkości.
Posłowie proponują równocześnie
ujednolicenie znaków drogowych oraz
zasad przeprowadzania kontroli technicznych i zalecają powołanie unijnego
koordynatora ds. bezpieczeństwa w
ruchu drogow ym. Jego zadaniem
byłoby promowanie bezpieczeństwa
na drogach, pomoc w koordynowaniu
polityk różnych krajów UE oraz ułatwianie przygotowywania, wdrażania

i egzekwowania strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE.
Propozycje PE z zadowoleniem
przyjęły organizacje promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego. „Będziemy nalegać, żeby KE zaproponowała
dodatkowe środki oraz serię wskaźników pozwalających na nadzorowanie
postępów na drodze ku osiągnięciu
wyznaczonego na 2020 roku celu, czyli
nie więcej niż 15,5 tys. zabitych w
wypadkach drogowych” — oświadczył
w komunikacie dyrektor Europejskiej
Rady ds. Bezpieczeństwa Transportu
(ETSC) Antonio Avenoso.
DZ
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Z ŁAWECZKI NAD WISŁOKIEM

jednego końca miasta na drugi.
A co, mogą miasto podziwiać i
zdzierać zelówki, które nie są ze
złota i szybko się niszczą... Ale
najważniejsze, że dotarłam na tę
swoją ławeczkę, chociaż po drodze
czymś opaćkałam butki. Chyba mi
się przysnęło, bo...
***

No, nareszcie jestem na swojej
ulubionej ławeczce, a już myślałam, że tak szybko do niej nie
dotrę. Z radości, to ubrałam nawet
szpileczki ze złotymi obcasami.
Usiądę, to wszystko opowiem,

Zwiedzając miejsca w Rzeszowie, w których kiedyś przychodziło
mi pić napoje o nieskomplikowanej
strukturze molekularnej i niezbyt
wyszukanym smaku, natknąłem
się na ławeczkę nad Wisłokiem. I
nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie to, że kobieta siedząca
nań, z uporem usiłowała wyczyścić
sobie szpilki. Pomyślałem, wdepnęła w coś, nieboga, a że i kręgosłup

nie wszystko
złoto co się świeci

tylko jakiś włochaty zwierzak ciągle za mną chodzi. Którejś soboty
obudziłam się z bólem nogi, która
ni stąd , ni zowąd robiła się ciężka
i spuchnięta. Wpadłam w panikę no jak to z jedną inną nogą szpilki
ubrać i w spódniczce paradować?
Wytrzymałam jakiś czas i co sił
w nogach dotarłam na Pogotowie
Ratunkowe. Odsiedziałam swoje,
a gdy wreszcie weszłam, oniemiałam. Apollo we własnej osobie.
Młody, przystojny lekarz z piękną
letnią opalenizną i ze złotym grubym łańcuchem na swej pięknej
szyi. No, jak takie złote bóstwo
zajmie się moją nogą, to w sekundę
będę odmieniona. Niestety, bóstwo
z rozbrajającym uśmiechem poleciło mi udać się na Szopena, bo
on jest tylko od urazów i gipsu.
To po co na wszystkie strony nogę
wyginał, przecież wyraźnie mówiłam, co mi jest, a o żadnym urazie
mowy nie było.
Co było robić, jakoś dotarłam pod wskazany adres. Znowu
kolejka. Nawet przyszła matka z
płaczącym dzieckiem. Nie, ona
musi jechać na górkę, bo tam jest
dyżur pediatry. No cóż, mamy
demokrację i każdy może rządzić,
jak chce. A przecież na Poniatowskiego zawsze było pogotowie i
było wszystko: chirurg, pediatra,
stomatolog, lekarz ogólny i gabinet
zabiegowy, gdzie dawano zastrzyki.
Było, ale nie ma tego w jednym
miejscu, bo dawniej to ludziska
niedomagali, a teraz to mają złote
zdrowie i mogą sobie biegać z

czasopismo mieszkańców.

giętki mimo lat, a i przedszkole,
które kończyłem, renomowane,
zaproponowałem pomoc. Oferta
moja została przyjęta i razem,
wespół w zespół, rozpoczęliśmy
proces usuwania burego nalotu z
pięknych, długich szpilek.
Po pewnym czasie zauważyłem,
że zaraz po tym, gdy oczyściliśmy
jedną szpilkę i zabieraliśmy się
za drugą, na tej pierwszej dziwny
nalot pojawiał się na powrót. Z
początku szary, później jakby zielony, a u samego dołu coś burego.
Jako były żołnierz, który niejedno
już widział, zdałem sobie sprawę,
że coś tu śmierdzi. Niewiasta
owa najprawdopodobniej również
była świadoma tego, bo z lekką
rezygnacją podchodziła do moich
wysiłków. Nagle, spod dopiero co
startej warstwy cuchnącej brei,
coś jakby błysnęło. Z początku
nieśmiało, później jakby odważniej. Po chwili aż oczy musiałem
przymrużyć, taki blask bił od
wypucowanych w pocie czoła szpilek. Złoto, złoto... Cóż, pomyślałem
sobie wstając. Może i nie wszystko
złoto, co się świeci, ale z pewnością nie każdy chłop z widłami to
Posejdon.
***
I tak ja będę siedzieć na ławeczce, a mój pucybut pod. I będziemy
widzieć świat z podwójnej perspektywy.
Nina Opic i A. Kezug

ECHO RZESZOWA

Rozmaitości
WIEŚCI SPOD KIJA
Sierpień jest przeciętnie chłodniejszy od lipca, choć bywają dni nie
mniej upalne od lipcowych. Zazwyczaj
w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejsza się ilość opadów.
Przejście lipca w sierpień, czyli pełni
lata w późne lato, przebiega niemal
niezauważalnie. Zwiastunem przemian będą dojrzewające owoce: śliwy,
jabłonie, grusze. Kolorowymi kiściami
jagód obsypują się: bzy koralowe,
jarząby pospolite (jarzębiny), głogi.
Zaczynają dojrzewać jerzyny. Na ubogich, piaszczystych glebach w lasach
sosnowych pojawia się różowoliliowy
akcent. To tworząc kępy, a często całe
łany, zakwita wrzos zwyczajny.
Jeżeli warunki pogodowe będą
sprzyjające, nastąpi obfity wysyp grzybów. Sierpień uważany jest za najbardziej grzybodajny miesiąc. Ptaki właściwie zakończyły już lęgi, odchowały
potomstwo i powoli przygotowują się
do wędrówki na południe. Jako pierwsze odlecą: wilgi, kukułki, słowiki,
jaskółki, jeżyki. Bociany zbierają się w
duże stada, sejmikują i ćwiczą skrzydła przed daleką podróżą. Pod koniec
sierpnia zaczyna się okres godowy
saren. Wędrując po lesie możemy

sierpień - późne lato

czasem usłyszeć charakterystyczny
głos podobny do szczekania psa. To
kozioł sarny obwieszcza swą obecność.
Na polach pełnia żniw. Znikają
łany zbóż, przybywa ściernisk. Z
ogołoconych pól do domostw powraca mysz domowa. Wśród gryzoni
wzmaga się ruch. Korzystają z tego
ptaki drapieżne. myszołowy i kanie.
Na opustoszałych ścierniskach polują
na myszy, nornice, polniki. Łąki po
lipcowych sianokosach zdążyły już
odrosnąć i w sierpniu zaczynają znów
obficie kwitnąć, przyciągając roje
owadów.
Nad wodami, na pierwszy rzut oka,
niewiele się zmieniło w porównaniu z
lipcem. Zauważymy jednak, że wśród
roślin związanych ze środowiskiem
wodnym, większość już nie kwitnie.
Jedynie trzcina pospolita najobficiej
zakwita właśnie w sierpniu. W stawach i na mokradłach pojawia się
młode pokolenie niektórych płazów.
Młode osobniki kumaków, po osiągnięciu dorosłej postaci, pozostają w
wodzie. Tylko młode rzekotki drzewne
opuszczają środowisko wodne.
Bardzo widowiskowe bywają wieczorne zloty wielotysięcznych stad

szpaków, które zapadają w trzcinowiska, aby tam spędzić noc. Z letnich
siedlisk odlatują m. in.: trzciniak,
trzciniczek, jaskółka brzegówka, czajka, sieweczka obrożna, bąk i inne. Na
tafli wody zobaczymy gromadzące się
w duże stada: łyski, perkozy wodzące
młode, kaczki krzyżówki, łabędzie.
W świecie ryb od lipca prawie
nic się nie zmieniło. Narybek jest
coraz większy i intensywnie żeruje.
Żaden gatunek nie odbywa tarła. W
sierpniu ryby wykazują dużą aktywność, także pokarmową. Dlatego w
tym okresie odnotowujemy zwykle
najobfitsze połowy wędkarskie. Ryby
spokojnego żeru łowimy wszystkimi
metodami na przynęty zwierzęce i
roślinne. Rozmaitość gatunków ryb
łowionych w sierpniu jest bardzo duża.
Liczyć możemy na zdobycz w postaci:
leszcza, lina, płoci, wzdręgi, karasia,
karpia, amura, świnki, brzany, a z ryb
drapieżnych: okonia, sandacza, szczupaka, węgorza, czy suma. W sierpniu
obowiązuje zakaz połowu ryb prawnie
chronionych.
Janusz Jędrzejek

Coś mi się wydaje, że ze ślubu będzie rozwód, chociaż fura w tle to istny cymes. No, ale
pan młody nabzdyczony niczym napoleoński prezes jakiś, panna młoda w dołującej rozterce
i w dodatku na kanałowym deklu. Zupełnie jak w koalicji!

MĄDROŚCI

Wielka Brytania nie ma odwiecznych przyjaciół,
ani odwiecznych wrogów. Wielka Brytania ma
odwieczne interesy.
lord Palmerston
Gdyby było więcej dyskretnych mężczyzn, byłoby
mniej cnotliwych kobiet.
A. Moravia
Wszystkie panie są piękne, tylko po niektórych
tego nie widać.
M. Czubaszek
Miłość to światło życia, a małżeństwo to
rachunek za prąd.
B. Wieniawa Długoszowski
Człowiek przygotowuje coraz doskonalszą broń
w walce o pokój.
A. Decowski
Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą
w głowie.
S. J. Lec
Strój kobiety ma znaczenie o tyle, o ile zachęca
mężczyznę do tego, by go z niej zdjąć.
F. Sagan
Co cztery lata wyborcy stawiają krzyżyk, a
później muszą go nosić.
B. Berg Khasnawar
Zebrał Rom
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Poziomo: 3/ „Rzeszów” w
Rzeszowie, 7/ słodki, aromatyczny alkohol, do kawy, 8/
napaść jednego państwa na
drugie, 9/ żałosny, urywany
głos psa, 10/ kobieta chętnie
podrywająca panów (zdrobniale), 11/ stolica Putina, z Kremlem, 14/ symptom lub symbol,
godło, 15/ mieszkańcy Berlina,
16/ otwór na szczycie wulkanu.
Pionowo: 1/ odwrotność
nieba, 2/ cykada, duży, grający owad, 3/ dobra okazja, okoliczność, 4/ obok dramatu i epiki
w literaturze, 5/ kwota wydawana po zakupie, handlowy wynik
odejmowania, 6/ kwota na czyjeś utrzymanie, np. monarchy, 11/
lasek mający niewiele lat, 12/ odwrotność analizy, 13/ sierpniowa
laba dla uczniów.
Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy przesyłać pod
adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła zawierające literę Ł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru nagrodę otrzymuje Jan Porada z Rzeszowa.
Emilian Chyła
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