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Szopka autorstwa Augustyna Inglota w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli Leduchowskiej w Kielanówce. Czegóż tu nie ma! Jest rzymskie Koloseum, bazylika watykańska,
klasztor jasnogórski, rzeszowski ratusz z kawałkiem rynku i studzienką, nowy most im. T. Mazowieckiego. Widać także sylwetki podhalańczyków i strażaka. Jest jakaś ekipa
budowlana oraz samochody, helikoptery i samoloty. Żłobek też jest. Tylko tej stajenki jakoś trudno dostrzec. A może robi za nią ratusz? Fot. A. Baranowski.

NOWE OTWARCIE NA RZESZOWSKICH UCZELNIACH

WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, założona w 1996 roku, jest
największą niepubliczną uczelnią
wyższą na Podkarpaciu. Studiuje
tu 7 tysięcy studentów, w tym
blisko 2 tysiące obcokrajowców
z 23 krajów. Według Raportu
Perspektyw „Studenci zagraniczni
w Polsce 2014” WSIiZ zajęła 3.
miejsce w Polsce wśród uczelni
(za Uniwersytetem Warszawskim
i Uniwersytetem Jagiellońskim), w
których studiuje najwięcej studentów zagranicznych.
Na czterech wydziałach: Administracji i Nauk Społecznych,
Informatyki Stosowanej, Ekonomicznym oraz Medycznym
studenci mają do w yboru 15
kierunków studiów I stopnia (w
tym dwa w trakcie uzyskiwania
uprawnień MNiSW) i 6 kierunków
studiów II stopnia (Administracja,
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Ekonomia,
Filologia angielska, Finanse i
rachunkowość, Fizjoterapia, Informatyka, Informatyka i ekono-

metria, Kosmetologia, Logistyka,
Turystyka i Rekreacja, Zdrowie
Publiczne). W ofercie programowej znajduje się 4 anglojęzyczne
ścieżki kształcenia na I stopniu i
3 na II stopniu. W uczelni funkcjonuje wiele jednostek pozawydziałowych: Centrum Turystyki i
Rekreacji w Kielnarowej, Centrum
Edukacji Międzynarodowej, Centrum Języków Obcych, Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Gospodarki. WSIiZ
cieszy się renomą uczeni kładącej
nacisk na kształcenie praktyczne i
ściśle współpracującej z biznesem.
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ zdobył
II miejsce w konkursie MNiSW
za najlepszy program o profilu
kształcenia praktycznego. Uczelnia
korzysta z nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych, które ułatwiają studiowanie,
jest w pełni zinformatyzowana,
a do dyspozycji studentów są 84
specjalistyczne laboratoria.
Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskała upraw-

nienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie
nauk o mediach, jest więc jedną
z czterech uczelni w kraju (obok
UW, UJ i UMCS), które mogą
prowadzić seminaria doktorskie i
przeprowadzać przewody doktorskie w zakresie nauk o mediach.
Dynamiczny rozwój mediów i
multimediów wpłynął na powstanie tej nowej dyscypliny naukowej,
zorientowanej na nowe media,
media cyfrowe, social media i
szeroko pojęty Internet.
Uczelnia może się poszczycić
wieloma osiągnięciami. Globalny
ranking U-Multirank, mierzący
poziom satysfakcji z wybranych
studiów, pokazuje, że WSIiZ to
ścisła czołówka polskich uczelni
w kategoriach „transfer wiedzy”
i „umiędzynarodowienie”. WSIiZ
przyznano czołowe miejsca w globalnym rankingu uniwersytetów
U-Multirank, porównującym 1200
szkół wyższych, 1800 wydziałów
i 7500 programów studiów z 80
krajów świata w kategoriach:
badania naukowe, przekazywanie
wiedzy i umiędzynarodowienie.

Zawarcie porozumienia partnerskiego z Polsko-Amerykańską
Radą Współpracy (USPTC) dało
początek kooperacji uczelni z
Doliną Krzemową na rzecz rozwoju naukowego i gospodarki innowacyjnej na Podkarpaciu. Wydział
Administracji i Nauk Społecznych
został przyjęty do elitarnego grona
członków International Association of Schools and Institutes of
Administration.
Uczelnia, jako jedyna w województwie podkarpackim, wygrała
ogólnopolski konkurs „Rozwój
Polskich Uczelni”, organizowany
przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. W programie „Uczelnia
Liderów” zdobyła kolejny, czwarty,
srebrny certyfikat oraz najważniejsze wyróżnienie w konkursie
„Najwyższa jakość studiów”. Jedną
z pięciu nagród Laury 25-lecia
„Magna Academia” otrzymał
rektor, prof. Tadeusz Pomianek.
Został on także uhonorowany
tytułem „Edukator Roku 2014” w
kategorii „Animator”. Ekonomiści WSIiZ, prof. Jan Winiecki i
prof. Tomasz Mickiewicz zajmują

2 i 5 miejsce w rankingu najczęściej cytowanych nauk. Prof.
Jan Winiecki znalazł się wśród
laureatów Rady Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej. Jakub Ochnio,
absolwent WSIiZ i pracownik
Katedry Mediów, Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej zdobył
II miejsce w I edycji konkursu
Medi@stery za pracę „Język komunikowania wizualnego – semantyka, syntaktyka i pragmatyka
fotografii”. Wojciech Szymański,
absolwent kierunku Informatyka, dyrektor działu marketingu
internetowego w firmie Ideo,
został nominowany w konkursie
EKOMERSY 2014 w kategorii
„Szczególny wkład na rzecz rozwoju rynku e-commerce”. Dr inż.
Arkadiusz Lewicki z WSIiZ znalazł się wśród 30 laureatów I edycji
konkursu „Brokerzy Innowacji”.
Są to jedynie wybrane z ostatnich lat osiągnięcia tej dydaktyczno-naukowej placówki mającej już
20 letnią historię.
Krystyna Leśniak-Moczuk
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W 2001 r. przyjęto jednolity tekst ustawy o stowarzyszeniach. Od tego momentu
stowarzyszenia twórcze pracują
pod regulacjami tej ustawy.
Wcześniej za stowarzyszenia
twórcze uznawano jedynie:
Związek Literatów, Związek
Dziennikarzy, Związek Plastyków, Związek Kompozytorów.
Stowarzyszenia miały określone prawem przywileje. Takie
związki działały w Rzeszowie.
Obecnie nie ma takiej ścisłej
reglamentacji, np. dziennikarze
mają 2 stowarzyszenia, podobnie literaci, inne stowarzyszenia
też zajmują się opieką nad
twórcami. W Rzeszowie bezZdzisław Daraż
pośrednio działają następujące
stowarzyszenia twórcze: Rzeszowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (w skrócie
Podkarpacka Zachęta), Polskie Towarzystwo Taneczne – organizacja
taneczna o najdłuższych tradycjach w Polsce, Towarzystwo Kultury
Teatralnej, Szkoła Muzyczna I i II stopnia Towarzystwa Promocji
Dzieci Utalentowanych Muzycznie,
W latach 60. władze organizowały zjazdy pisarzy i twórców związanych pochodzeniem lub twórczością z ziemią rzeszowską. Patrząc

KOMENTARZE

RZESZOWSKIE
ŚRODOWISKA TWÓRCZE

z dzisiejszej perspektywy możemy stwierdzić, że tego typu osób
mieliśmy i mamy sporo, np.: Zdzisław Beksiński – polski malarz,
rysownik, rzeźbiarz, fotografik, urodzony w 1929 r. w Sanoku; Zbigniew Domino – pisarz; Adam Harasiewicz – polski pianista urodzony 1 lipca 1932 r. w Chodzieży. Naukę gry na fortepianie rozpoczął
w wieku 10 lat, kontynuował ją w Państwowej Szkole Muzycznej w
Rzeszowie. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa; Tadeusz Kantor – malarz, grafik, scenograf, reżyser. Przyszedł na świat
6 kwietnia 1915 r. w Wielopolu Skrzyńskim k. Ropczyc; Tadeusz
Nalepa – bluesman, gitarzysta, wokalista i kompozytor, autor tekstów – uważany za ojca polskiego bluesa. Urodził się w 1943 r. w
Zgłobniu, niedaleko Rzeszowa, zmarł 4 marca 2007 r. w Warszawie;
Krzysztof Eugeniusz Penderecki – kompozytor, który urodził się
23 listopada 1933 r. w Dębicy. Kompozycję zaczął studiować pod
kierunkiem Franciszka Skołyszewskiego. Studia kontynuował w
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Ukończył je
w 1958 r. i został asystentem przy Katedrze Kompozycji Stanisława
Wiechowicza. W latach 1966-1968 Penderecki był wykładowcą w
Volkwang Hochschule für Musik w Essen (Niemcy). W 1972 r. został
mianowany rektorem krakowskiej Akademii Muzycznej. W latach
1968-1969 Penderecki napisał pierwszą operę Diabły z Loudun, na
zamówienie Opery w Hamburgu: Pasja według świętego Łukasza,
Jutrznia, Magnificat, Te Deum, Polskie Requiem, opery: Diabły z
Loudun, Raj utracony, Czarna maska, Ubu Król, utwory orkiestrowe
m.in.: II Christmas Symphony, Passacaglia Adagio, koncerty m.in.
wiolonczelowy, skrzypcowy, altówkowy; utwory kameralne, m.in.:
Trio smyczkowe; Julian Przyboś – polski poeta, eseista, przyszedł na
świat 5 marca 1901 r. w Gwoźnicy Górnej w powiecie strzyżowskim.
Debiutował w 1917 r. sonetem „Wschód słońca” ogłoszonym anonimowo w tajnym uczniowskim pisemku „Zaranie”. W 1918 r. wstąpił
do konspiracyjnego kółka samokształceniowego wchodzącego w
skład Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Brał udział w akcjach
sabotażowych i dywersyjnych, uczestniczył w walkach z Ukraińcami
o Lwów, został ranny w bitwie pod Sokolnikami, w 1919 r. otrzymał
honorową odznakę „Orląt Lwowskich”. Jesienią 1920 r. podjął studia
polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyjechał
na stypendium do Paryża. W okresie wojny początkowo we Lwowie,
po aresztowaniu przez gestapo i następnie zwolnieniu – w rodzinnej
Gwoźnicy, gdzie przebywał do wyzwolenia. Po zakończeniu działań
wojennych wybrano go na pierwszego prezesa Związku Zawodowego
Literatów Polskich; Wojciech Smarzowski – reżyser i scenarzysta
teatralny, filmowy i telewizyjny, autor teledysków i reklam telewizyjnych, laureat nagród filmowych i muzycznych. Urodził się 18 stycznia
1963 r. w Korczynie k. Krosna, dzieciństwo spędził w nieodległym
Jedliczu. Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTiT w Łodzi.
Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim; Franciszek
Starowieyski – urodzony w 1930 r. w Bratkówce k. Krosna, malarz,
rysownik, grafik, twórca plakatów, scenografii teatralnej i telewizyjnej.
W latach 1949-1952 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Józef Szajna – ur. 13 marca 1922 r. w Rzeszowie.
Jeden z najwybitniejszych artystów świata teatru i sztuki. Malarz,
scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich
przedstawień, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Józef
Wilkoń – wybitny ilustrator książek, malarz i historyk sztuki. Urodził
się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach k. Wieliczki, wychowywał się pod
Łańcutem, mieszka i tworzy w Zalesiu Dolnym.

INTERESUJĄCE
NOWY HEJNAŁ

Pendolino na Dworcu Głównym w Rzeszowie

Tomasz Stańko
Dotychczas nasze miasto ma hejnał wygrywany od
1997 roku. Wówczas zarząd miasta ogłosił konkurs, który
orzeczeniem specjalnej komisji wygrał Jarosław Siwiński.
Rada miasta klepnęła projekt stosowną uchwałą i stało się.
Mieszkańcy dostali hejnał wygrywany z rzeszowskiego
ratusza w formie dzwonów wieżowych. Kto tylko chce, a
nawet i nie chce, ale przechodzi akurat w okolicach ratusza w odpowiedniej porze, może go wysłuchać. Jest grany codziennie od godziny 6:00 do 21:00 z częstotliwością
trzygodzinną.
Od stycznia będziemy mieli nowy. Skomponował go
wywądzący się z Rzeszowa, światowej klasy trębacz jazzowy, Tomasz Stańko. Wykonanie pełnej wersji kompozycji będzie trwać 2,5 minuty. Prawykonanie nastąpi 17
stycznia w Filharmonii Podkarpackiej w czasie koncertu
z okazji kolejnej rocznicy lokacji Rzeszowa. Zagra go, a
jakże inaczej, sam kompozytor osobiście i własnotrębnie.

KOD W RZESZOWIE

Spontaniczny ruch obywatelski, który pojawił się dla
wyrażenia społecznego sprzeciwu przeciw łamaniu Konstytucji RP, ma już swoje struktury w województwie podkarpackim. Wpierw 20 uczestników zebrania zorganizowało się w Krośnie. Zaś 17 grudnia w Instytucie Kultury
im. Chune Goldberga w Rzeszowie zebrała się setka ludzi
nie tylko z Rzeszowa, ale także z: Przemyśla, Jarosławia,
Mielca i Przeworska. Było zatem bardzo tłoczno. Zgodnie podkreślali w swoich, często emocjonalnych, wystąpieniach, że przywiodła ich tu duża obawa o przyszłość
polskiej demokracji, ale także niekłamany strach przed
cenzurą w Internecie i drastyczne przejawy demontażu państwa prawa. Powołali zatem jednostkę Komitetu
Obrony Demokracji w Rzeszowie.
Niektórym to, co dzieje się na szczytach polskiej władzy, kojarzyło się z powrotem PRL-u. Inni nie godzili się
w żaden sposób z podziałem na PiS i najgorszy sort Polaków. Postanowili stanąć na gruncie obrony Konstytucji.
Zadeklarowali swój wyjazd na manifestację do Warszawy.
I znacząco w niej uczestniczyli.

nastego pociąg na tej trasie świętował. Nie rocznicę stanu wojennego lecz kalendarzową niedzielę. W niedziele
i święta pendolino byczy się i nie jeździ. Takie panisko!
Przypominamy, że wyjeżdża z naszego grodu o 5.37, aby
przez Kraków i Warszawę dotrzeć do celu o godz. 13.34.
W drogę powrotną rusza z Gdyni o 16.25 i dociera do
Rzeszowa niespełna kwadrans po północy.
Najtańszy bilet II klasy na całą trasę kosztował 140 zł.
Jeśli ktoś chce zażyć przyjemności wojażowania tym pociągiem bez zniżek, musi mieć w kieszeni całe dwie stówy.

JEST PIERWSZA W 2016

Prezydent Tadeusz Ferenc (z lewej) u pierwszej
obywatelki miasta w 2016 roku
W Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, punktualnie minutę
po powitaniu przez naszych mieszkańców Nowego 2016
Roku, przyszła na świat nowa obywatelka Rzeszowa, która
będzie nosić imię Karina. Pojawiła się w naszym mieście
w znakomitej kondycji i z solidnymi parametrami, jak na
zdrowego noworodka przystało – 3,14 kg żywej wagi i 51
cm wzrostu. A wszystko ku radości rodziców, Bernadety
i Jaromira Lechów.
W niedzielę, 3 stycznia, do nowej obywatelki naszego
grodu oraz jej rodziców pośpieszył ze stosownymi gratulacjami i życzeniami prezydent Tadeusz Ferenc. Oczywiście, nie tylko ze słownymi uprzejmościami. Szczęśliwa
mamusia otrzymała od włodarza miasta okazałą wiązankę
różowych róż, rodzice 1 500 zł w prezencie wraz z okolicznościowym listem od prezydenta miasta, a mała dużego,
bo niewiele mniejszego od samego prezydenta, dorodnego pluszowego misia.

MOŻNA SIĘ OGRZAĆ

PENDOLINO JEŹDZI
Nie zapominajcie
o Towarzystwie Przyjaciół Rzeszowa!
Prosimy o przekazanie 1 procentu od podatku,
kierując go w Waszym PIT na rzecz Towarzystwa,
wpisując adres:
Towarszystwo Przyjaciół Rzeszowa
35-051 Rzeszów, ul. Słoneczna 2

KRS 0000039866

Jak uprzednio zapowiadali kolejarze z Intercity, a za
nimi my, w grudniu z rzeszowskiego dworca odjechał
pierwszy skład pendolino do Gdyni. Z jedną różnicą – nie
13 lecz czternastego grudnia. Powód był oczywisty. Trzy-

Rom
Fot. A. Baranowski

Z ŻYCIA TPRz
KOLEJNI CZŁONKOWIE
Nowo przyjęci członkowie TPRz: Justyna Bogacz,
Eugeniusz Buczek, Weronika Janowska, Alicja Kawa,
Malina Kensy, Aneta Krawiec, Agnieszka Orzeł, Brygida Piech, Aleksandra Pyra, Karolina Rajzer, Iwona
Rychlak, Żaneta Rzepka, Dorota Sierpińska, Sylwia
Socha, Kinga Surma, Wioletta Winiarz, Agnieszka
Wojdon, Marta Wyka, Grażyna Żelazo, Natalia Żurkiewicz.

Serdecznie witamy w naszych szeregach! Towarzystwo zdecydowanie młodnieje i pięknieje.

ODZNAKI WRĘCZONE
Na ogólnym zebraniu członków naszego towarzystwa,
które odbyło się 16 grudnia br., wręczono honorową
odznakę „Przyjaciel Rzeszowa” kolejnym osobom.
Piszemy o tym na stronie 5. Wyróżnionym gratulujemy!

Miasto
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RZESZÓW WZBOGACIŁ SIĘ

CO TAM PANIE W RADZIE

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
zostało powołane 10 listopada 1950 r.
zarządzeniem ówczesnego ministra oświaty. Na początku archiwum nie posiadało
lokalu i zostało umieszczone na strychu
ratusza w dwóch pomieszczeniach o
powierzchni 40 m kw. Na biuro natomiast
został przydzielony lokal przy ul. Langiewicza 7 o powierzchni 12 m kw., lecz bez
żadnego zabezpieczenia sanitarnego.
Synagogę, w której w tej chwili mieści
się rzeszowskie archiwum, przejęto w 1961
r. Została wyposażona w głównej części
w konstrukcję metalową regałów, rozbudowaną w latach 1971-1976. Powierzchnia
magazynowa zwiększyła się w sumie do
736 m kw., co umożliwiło przyjęcie około
4 tys. m akt. Wtedy też wzrosła ranga
archiwum.

Tuż przed świętami bożonarodzeniowymi, 22 grudnia, rzeszowscy radnicy
przystąpili do uchwalania budżetu miasta
na rok 2016. Jak zwykle prezydent zaprezentował zakładane w budżecie priorytety,
sposoby ich osiągania oraz spodziewane
wpływy. Wyjaśnił, że z pewnością nie uda
się powtórzyć sukcesów w pozyskiwaniu
środków z roku 2015. Niemniej jednak i tak
całość zamyka się kwotą ponad 1,1 mld zł.
Wszystkie szczegółowe wyliczenia zawierała
dostarczona radnym budżetowa książka.
Wyraził nadzieję, że po wielomiesięcznym
deliberowaniu w tej sprawie w najprzeróżniejszych gremiach, komisjach i spotkaniach
z mieszkańcami, wprowadzanych na tej
podstawie korektach, radni poprą go, gdyż
jest to rozwiązanie optymalne. Nieco szczegółów dorzuciła skarbnik Janina Filipek,
która dodatkowo poinformowała radnych,
że przedkładany projekt uzyskał pozytywne opinie wszystkich, nie tylko ustawowo
wymaganych, instytucji.
Wydawało się, że sytuacja jest klarowna i
nie pozostaje nic innego, jak klepnąć tak już
wyobracany ze wszystkich stron projekt. Nic
bardziej mylnego. Wpierw przewodniczący
komisji finansowo-budżetowej – Stanisław
Ząbek, przewodniczący klubu radnych
„Rozwój Rzeszowa” – Konrad Fijołek i
występujący w imieniu Klubu Radnych
PO – Andrzej Dec w merytoryczny sposób
wysoko ocenili projekt budżetu, doceniając
jego dynamiczny i spójny charakter, a nawet
to, że jest dużo większy od budżetu marszałkowskiego. Projekt potwierdza też fakt,
że Rzeszów to już uznana marka światowa.
Zupełnie odmiennego zdania był przewodniczący klubu radnych PiS, Marcin z Lubczy
koło Ryglic i jego wierne szable samorządowe. Najbardziej ubawił mnie argument, że
dotychczasowe dokonania w mieście są, bo
Unia dawała pieniądze, a teraz chwalimy
się cośmy to nie zrobili. Wygląda na to,
że samo się zrobiło, a ktoś z tej Unii przyjeżdżał pod ratusz z ciężarówką pieniędzy,
walił na kolana i błagał prezydenta, aby
ten je łaskawie wziął, bo za powrót z nimi
zostanie ścięty tępym i zardzewiałym toporem. I najczęściej przyjeżdżał do Rzeszowa,
zamiast jeździć równo po wszystkich, bo
tu było mu najbliżej. Takiej głupoty nie
wymyśliłby po największym pijaku nawet
Szanowny Obywatel Dżeki Marchewa.
Napletli też sporo bzdur z kategorii zadłużenie, nieznajomość budżetowych zawiłości
oraz brak umiejętności czytania budżetu ze
zrozumieniem. Zadeklarowali głosowanie
przeciw, podobnie jak w poprzednich latach.
Ale później ich prominentny przedstawiciel
ze szczebla wojewódzkiego pewnie znowu
będzie dumnie wypinał pierś przy otwarciu
przebudowanej ul. Sikorskiwgo bądź zbudowanego łącznika węzła w Kielanówce z

NOWE ARCHIWUM

W tym roku kończy się budowa nowego
archiwum. Nowoczesny budynek liczy prawie 5000 m kw. powierzchni użytkowej,
ma trzy kondygnacje, parking, nowoczesne
wyposażenie. Obiekt ma kosztować około
30 ml zł, z czego około 21 mln to koszty
budowy, reszta to pieniądze na wyposażenie. Planowany termin oddania do użytku
to koniec 2016, ewentualnie początek 2017
roku. Nowy budynek powstaje na działce
przy ul. Warneńczyka, w dzielnicy Wilkowyja. Będzie się składał z dwóch części,
biurowej i magazynowej. Magazyn będzie
mógł pomieścić ponad 30 kilometrów
materiałów archiwalnych, będzie w nim
także pracownia konserwatorska. Nowy
budynek Archiwum Państwowego zaprojektowała krakowska firma Czegeko.
Zdzisław Daraż

KOLEJNI JUBILACI

Pod koniec starego roku, dokładnie 10
grudnia, prezydent Tadeusz Ferenc spotkał się z kolejną grupą par małżeńskich
z naszego miasta, które w zgodnym stadle doczekały jubileuszu Złotych Godów.
Tradycyjnie, w odświętnie przysposobionej sali reprezentacyjnej rzeszowskiego
ratusza, prezydent miasta udekorował
dostojnych jubilatów przyznanymi przez
prezydenta RP medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” oraz wręczył okolicznościowe przesłania wraz z kwiatami. Tym
razem w ratuszu gościli małżonkowie:
Stefania i Andrzej Klimczukowie, Maria
i Czesław Koziołowie, Teresa i Józef
Krztoniowie, Janina i Jan Lorencowie,

CZY WIECIE, ŻE...

Danuta i Józef Mianowscy, Danuta i
Emilian Michałkowie, Cecylia i Tadeusz
Pasierbowie, Zofia i Tadeusz Pietruchowie, Genowefa i Stanisław Ruchałowie,
Lucyna i Józef Sikorowie, Stefania i
Aleksander Sobkowiakowie, Stanisław i
Michał Wiśniewscy, Halina i Aleksander
Zaciosowie.
Były życzenia, był szampański toast,
no i nieodzowny w takich przypadkach
nostalgiczny powrót do młodości. Do
wszystkich uprzejmości jubileuszowych
dołączamy i my swoje trzy grosze – sto lat
albo jeszcze więcej ...
Roman Małek
fot. A. Baranowski

DROGI

Rzeszów może poszczycić się świetną infrastrukturą drogową? W mieście jeździmy
po drogach o długości 294 km. Podczas prezydentury Tadeusza Ferenca przybyło 102
km dróg publicznych. Wykonano remonty na 85 km dróg, położono nakładki asfaltowe
na 531 229,73 m kw. dróg (132 807, 43 km). Przebudowano/wybudowano 122 drogi o
łącznej długości 98 km. Wykonano remont 12 obiektów mostowych. W ramach inwestycji drogowych wybudowano/przebudowano 7 obiektów mostowych. Na terenie miasta
znajduje się 11 skrzyżowań ulic o średnicy ronda od 12 do 86 m. Miejski Zarząd Dróg
utrzymuje 41 parkingów o powierzchni 87 695 m kw. Ruch miejski odciąża wybudowanych/przebudowanych 5 węzłów dróg krajowych zbiegających się w Rzeszowie, w tym
3 z nich stanowią dojazd do autostrady.
Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk
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BUDŻET PRZED OPŁATKIEM

ul. Przemysłową, twierdząc, że to stało się
również dzięki efektywnemu wysiłkowi radnych PiS. Tak już było przy otwarciu mostu
im. T. Mazowieckiego, chociaż ci sami radni
także głosowali przeciw ówczesnemu budżetowi. To się jakoś tak nieładnie nazywa.
Inni zaś coś przebąkują w podobnej sytuacji
o kuciu konia i podsuwaniu łapy przez żabę.
Budżet przyjęto już na długo przed obiadem, oczywiście, przy sprzeciwie wszystkich
żon i mężów prawych i sprawiedliwych.
Wyjątkowo odporni na racjonalną argumentację i interes miasta oraz jego mieszkańców. Kreujący się na ponadczasowy
autorytet urbanistyczny miasta, wybitny
architekt z Radomia, nadział się na prezydencką ripostę. Otóż prezydent poinformował go, że w czasie jego spotkania z uznanymi architektami okazało się, że żaden z nich
nie zna naszego „autorytetu”. Może wśród
nich nie było nikogo z Radomia?
Zupełnie inny charakter miała ostatnia
sesja w roku 2015. Uczestników wchodzących do sali posiedzeń witał kolędniczy
duet instrumentalny – Witold Walawender
i Waldemar Wywrocki. Sprawnie wygrywali najpopularniejsze kolędy i pastorałki.
Przygotowane na stole opłatki zwiastowały odświętny początek obrad. Prezydent
Tadeusz Ferenc wprowadził do sali ks.
biskupa Jana Wątrobę, ordynariusza diecezji
rzeszowskiej oraz ks. Jana Szczupaka, proboszcza z kościola farnego. Po powitalnych
uprzejmościach przemówił do radnych ekscelencja biskup. Z niekłamanym podziwem
wyrażał się o wielkich, pozytywnych zmianach, jakie zaszły w mieście w ostatnich
latach. Dlatego z przyjemnością prezentuje
Rzeszów swoim gościom, którzy nie posiadają się z podziwu dla jego urody. Stąd
jego duma ze swojego już miasta. Oprócz
tradycyjnych życzeń wyraził nadzieję, że
radni wzniosą się nad polityczne podziały
w sprawach miasta, cenić będą kompromis
i potrafią pięknie różnić się. Nic dodać, nic
ująć. Ale czy wszyscy to właściwie zrozumieli? Śmiem wątpić.
Później zebrani zaczęli wspólne kolędowanie przy akompaniamencie wspomnianego duetu instrumentalnego oraz nastąpiło
to, co musiało. Łamanie się opłatkiem, często połączone z zakładaniem misia. Ileż tu
było dobroci, przyjaźni i miłości bliźniego!
Pewnie tyle samo, ile hipokryzji. Wszyscy
mówili jednak ludzkim głosem. Gdy z
balkonu spoglądałem na ten sielankowy
spektakl, zastanawiałem się ileż ten lud
boży nagrzeszył myślą, mową i uczynkiem.
Będzie z czego spowiadać się. Jak mawiał
Jonasz Kofta – Kląć, że ten świat / z kiepskiego zrobiony surowca? / Ale dobry Bóg /
już zrobił, co mógł. / Teraz trzeba zawołać
fachowca.
Roman Małek

NOWOROCZNY MINI SONDAŻ

Jak co roku zwróciłem się do
kilku osób z prośbą o odpowiedź
na dwa pytania. Jaki był dla ciebie 2015 rok? Czego oczekujesz
od 2016 r.?

Danuta Zbyszyńska, prezes
rzeszowskiego oddziału Związku
Sybiraków: Rok 2015 nie był dla
mnie najlepszy. Po długiej chorobie zmarł mąż. Zostałam sama.
Córka z wnuczką jest daleko, wnuk
na swoim, doraźnie pomaga mi.
Sporo czasu wymaga pomaganie
potrzebującym członkom naszego
oddziału Sybiraków.
Jestem jednak wciąż optymistycznie nastawiona do życia i do
świata. Dlatego wierzę, że 2016
r. wprowadzi uspokojenie w moje
życie prywatne i społeczne. Że
dopisze mi zdrowie i nie braknie
sił oraz energii, bardzo potrzebnych
w moich działaniach społecznych.
Chciałabym, by wreszcie udało
się zrealizować odszkodowania
substytucyjne dla Sybiraków, stanowiących coraz mniejszą grupę,
bo odchodzą z tego świata. Związek

Sybiraków stara się o te odszkodowania już od wielu lat. Otrzymanie
ich pozwoliłoby tej ostatniej grupie
ludzi, coraz mniej sprawnych, na
względnie godne życie w jego ostatniej fazie. Liczę, że ten rok przyniesie korzystny przełom w sprawie.

Stanisław Ząbek, radny Rady
Miasta Rzeszowa: Ubiegły rok
był pozytywny, twórczy, dający
satysfakcję mnie jako radnemu, i
mnie jako zwykłemu mieszkańcowi
Rzeszowa oraz jego osiedla Biała.
Mieszkam tu od 1978 r. i cieszę się
z każdej korzystnej zmiany. A tych
trochę było w tym roku. Chociażby
modernizacja sporego odcinka alei
Sikorskiego.
Oczekuję, że w bieżącym roku
Rzeszów będzie rozwijać się nadal,
a szczególnie jego układy komunikacyjne. Uważam bowiem, że
drogi i ich funkcjonalność stanowią
podstawę jego fizycznego rozwoju,
jest czymś w rodzaju jego krwiobiegu. Dla siebie tudzież rodziny
pragnę zdrowia i sił, by móc dalej
służyć społeczności osiedla i mia-

sta w osiąganiu celów, mających
zapewnić dobrą jakość życia mieszkańców.

Michał K., zadowolony mieszkaniec: Poprzednie dwa lata były
dobre dla mnie i dla rodziny.
Urodziło się nam drugie dziecko,
syn. Ja otrzymałem stałą pracę
w wyuczonym zawodzie. Miasto
Rzeszów też zaliczyło kilkanaście
sukcesów, w tym oddanie do użytku
pięknego mostu im. T. Mazowieckiego.
Od 2016 r. oczekuję, że zapewni
nam dalszą stabilizację rodzinną i
zawodową, że nie zaskoczy mnie
żadną niemiłą niespodzianką.
Jestem optymistą i to wbrew temu,
co dzieje się wokół, w Polsce i w
świecie. Co do Rzeszowa, to cieszę
się z każdego jego sukcesu, z tego,
że dobrze radzi sobie w obecnej
sytuacji i rozwija się podążając za
wielkimi metropoliami. Może uda
się poszerzyć jego obszar? Oby!
Marian Krzywda, podróżnik:
Był ciekawy i dopisało mi zdrowie,

rodzinie również. Odbyłem wiele
podróży po Polsce i po świecie. Kilka z nich z żoną i córką. Interesowały nas przede wszystkim obiekty
kultury i sztuki.
W 2016 r. wybieram się do
Sudanu. Będzie to już 63 kraj,
który odwiedzę. Marzy mi się,
by Rzeszów wybudował olbrzymi
gmach kultury, który pomieściłby
i wystawy sławnych artystów i
operę, by wybudował wielki gmach
biblioteki publicznej na miarę XXI
wieku, ale przede wszystkim, by
młodzi ludzie znajdowali tu pracę,
by zarobki były co najmniej równe
średniej krajowej. By to do Rzeszowa przyjeżdżali turyści, żądni oglądania ciekawych i wyróżniających
się wydarzeń kulturalnych. Piękne
marzenia!

Łucjan Pietluch, prezes Geokartu International w Rzeszowie: Rok
2015 był względnie dobry. Nie mogę
narzekać ani prywatnie, ani jako
prezes firmy. Wyszliśmy na swoje.
Mnie dopisuje zdrowie. Rzeszów
wybudował piękny nowoczesny

most. Gratuluję panu prezydentowi,
Tadeuszowi Ferencowi, kolejnej
udanej inwestycji.
Natomiast niepokoi mnie 2016 r.
Jest sporo niepewności już dzisiaj.
W kraju trwa pat inwestycyjny.
Fundusze unijne nie zostały jeszcze
rozdzielone, dopiero trwa zbieranie
wniosków. Przewiduję, że bessa na
rynku inwestycyjnym potrwa do
połowy roku. A to źle wróży mojej
firmie, a przez to i mnie.
Pewne swoje nadzieję wiążę z
ministrem Mateuszem Morawieckim, który, mam taką nadzieję,
potrafi utrzymać w ryzach polską
gospodarkę. Oby tylko chciał i mógł!
Edward Słupek, prezes zarządu
spółdzielni zodiak w Rzeszowie: W
sumie był to dobry rok dla mnie.
Nastąpiło całkowite „przemeblowanie” w polskiej polityce. Oby
tylko nie zburzono wszystkiego, co
było dobre. Młode pokolenie powoli
zamienia ludzi Solidarności.
Życzę sobie i nam w Polsce pokoju i spokoju.
Zebrał Józef Kanik
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STEFAN BOMBA

MOIM ZDANIEM

MOJA OCZYZNA JEST NAD WISŁĄ
Stefan Bomba pochodzi z tych budziwojsko-tyczyńskich Bombów. Urodził się w
1933 r. w Tyczynie. Po ukończeniu szkoły
zawodowej i Technikum Elektrycznego
podjął pracę w 1952 r. w rzeszowskiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK). I
formalnie to z niej przeszedł na emeryturę
w 1995 r., czyli po 43 latach od rozpoczęcia
pracy. Wysokość emerytury wyliczono mu
na 339 złotych polskich miesięcznie. I dopiero wtedy zadał sobie i zakładowi pracy a
także Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
pytanie: Dlaczego tylko tyle? Po tylu latach
pracy? Jak tu za to żyć?
Odpowiedź WSK brzmiała: wszystko jest
zgodne z przepisami ZUS-u: przez większość lat nikt nie płacił składki ubezpieczeniowej. On przecież większość tych lat przepracował na kontrakcie, był oddelegowany,
otrzymywał diety i kwotę na hotele i na
przejazdy. O składce wszyscy zapomnieli.
Teraz po wielu zabiegach przyznano mu
wreszcie emeryturę w wysokości 1200 zł.
Dobrze, że zdołał odłożyć trochę grosza
na tzw. czarną godzinę. Czasem wesprze
go syn.
Co robił przez te 43 lata? Pracował w
WSK przy naprawie maszyn. 27 miesięcy
służył w wojsku. Po powrocie ze służby
wojskowej pracował przy silnikach i motocyklach żużlowych FIS, przy silniku do
mikrusa 300, Potem przy montażu silników
lotniczych, a następnie przy maszynie obróbki precyzyjnej. Po okresie szkolenia wojskowego trafił do serwisu czyli na wydział
reklamacji w WSK. Stąd wydelegowano go
do Akademii Wojskowej w Radomiu, później przerzucono do WSK w Świdniku do
obsługi śmigłowców. W 1972 r. delegowano
do Lwowa na placówkę serwisową.
I od tego momentu zaczęła się jego wędrówka po świecie jako serwisanta polskich
silników lotniczych. Był w ZSRR, NRD,
Egipcie, Sudanie i Australii. W 1978 r. trafił
na placówkę w Indiach, skąd delegowano
do Nikaragui (1991 r.). W 1992 r. wrócił do
Indii, gdzie, nie licząc przerw, przepracował
w sumie 6 lat.
Już jako emeryt prywatnie poleciał do
Nikaragui za chlebem – jak to określił.
Przyjęli go tam chętnie, ale praca była
dorywcza. Brakowało części zamiennych,
ponieważ WSK w Rzeszowie zezłomowała
wszystkie części zapasowe ze starej produkcji. Mimo to udało się mu przeprowadzić
remont silnika dzięki temu, że znalazł
wał korbowy, prawie nowy, w uszkodzonym samolocie. Wyremontowany silnik
przepracował 1200 godzin, za co otrzymał
specjalną premię. Ale przede wszystkim
dało mu satysfakcję i przyniosło uznanie
Wenezuelczyków, bo to im remontował ten
samolot.

Stanisław Rusznica
Wchodzimy w nowy rok z reformami
w różnych dziedzinach. W edukacji czeka
nas w tym roku inne podejście do rozpoczynania systematycznej nauki w szkole.
Najważniejsza zmiana to zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Dzieci
będą obowiązkowo rozpoczynać naukę
w wieku 7 lat, po rocznym zaliczeniu
wychowania przedszkolnego. Dla pięcio-

REFORMY W OŚWIACIE
Stefan Bomba

W Nikaragui wytrzymał od 1996 r. do
2014 r. Raz w roku przylatywał do kraju, do
Rzeszowa. Wtedy odwiedzał Towarzystwo
Przyjaciół Rzeszowa i swoich przyjaciół.
Czy jest zadowolony z tych swoich przygód, z życia poza krajem? Nie wszędzie
ścieżki były wysypane różami. Nawet w
ZSRR robiono trudności. Dobrze czuł się
w Indiach. Potrzebny i doceniany w Nikaragui. Ale satysfakcji było więcej. Te dwa
przykłady dały mu ich najwięcej. Przedstawiciele hinduskiej firmy pięknie dziękowali
kierownictwu rzeszowskiej WSK za tak
dobrego serwisanta.
W życiu jest jednak tak, że coś jest za
coś. Stefan swoje sukcesy w pracy zawodowej i to tak długie przebywanie za granicami kraju opłacił brakiem normalnego życia
osobistego, rodzinnego.
Gdy przed laty odwiedzał syna w Ameryce na pytanie, co ma dalej robić, poradził mu: nie zostawaj na obczyźnie, lecz
wracaj do kraju, bo lepiej żyć w kraju niż
na obczyźnie. Dlatego teraz sam wrócił do
Rzeszowa do swoich, bo „Moja ojczyzna jest
nad Wisłą”. Wyznał ze wzruszeniem.
Marzenia? Ma ich jeszcze sporo. Przede
wszystkim unormować stan zdrowia,
uregulować warunki stosunki materialno-bytowe, podtrzymać więzi rodzinne i
towarzyskie. I pojechać na wycieczkę do
ulubionych Indii. Hindusom zawdzięcza
wiele i jest wrażeniem ich wdzięczności
dla niego.
Józef Kanik

latków i czterolatków wprowadzone zostaje
prawo do wychowania przedszkolnego.
Dzieci trzyletnie, prawo do wychowania
przedszkolnego otrzymają od 1 września
2017 roku. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi
je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią
rodzice. Znowelizowana ustawa o systemie
oświaty przewiduje też, że od nowego roku
szkolnego dzieci sześcioletnie będą mogły
pójść do I klasy pod warunkiem odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego.
Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie
pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Moim zdaniem wszystko wydaje się
proste, chociaż do końca tak nie jest. O
wielu szczegółach bardzo istotnych nie
wspomina się. Może i do końca nie ma
takiej potrzeby, bo reforma ta realizowana
będzie na dole, w przedszkolach i szkołach. Wiele do powiedzenia mają gminy.

Na ogólnym zebraniu członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa w dniu 16
grudnia 2015 roku w poczet członków
przyjęto 18 studentek z Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Prezes zarządu TPRz
Zdzisław Daraż wręczył legitymacje
członkowskie studentkom II roku Pracy
Socjalnej. Zainteresowanie młodzieży
studenckiej sprawami miasta, wyrażane
akty wnością w towarzystwie miłośniczym, jest dobrym prognostykiem
zachowania ciągłości 200-letniej historii
ruchu towarzystw regionalnych w Polsce.
Stowarzyszeniowy ruch regionali-

CO TO BYŁY ZA BALE!

zacząłem składać o 24.00 przy
naszym stoliku, a potem chodziłem
od stolika do stolika i do swojego
wróciłem około 4.00. Ale trzeźwy,
bo jakoś nie lubiłem upijać się.
Udawało się mi nie przekraczać
moich skromnych w tym zakresie
możliwości.
Dlatego z czystym sumieniem
mogłem zasiadać obok dr. Józefa Tkaczowa, przewodniczącego
wojewódzkiego komitetu przeciwalkoholowego. Mnie powołano do
tego komitetu z racji funkcji, jaką
pełniłem, zastępcy kierownika
wydziału kultury i sztuki w Prezydium WRN w Rzeszowie. Razu
pewnego wysłano mnie do pewnej
miejscowości, bym wręczył telewizor w nagrodę za dobrą działalność
przeciwalkoholową. W przerwie
imprezy organizatorzy zaprosili
mnie na zaplecze i chcieli poczęstować wódką (nie pamiętam, czy
była to ta z niebieską czy czerwoną
kartką). Stanowczo odmówiłem, co
u miejscowych wywołało zdziwienie i niezrozumienie. Wyobrażam
sobie, co wtedy pomyśleli o mnie
jako przedstawicielu władz wojewódzkich.

udzielenia przez samorząd zezwolenia na
założenie przez osobę fizyczną lub prawną
publicznej szkoły lub placówki oświatowej.
Ma to uniemożliwić ewentualną próbę
zastąpienia szkoły prowadzonej przez
samorząd publiczną szkołą prowadzoną
przez inny podmiot. Znowelizowana
ustawa oświaty wzmacnia rolę kuratora
i przywraca pełniejszą odpowiedzialność
państwa za edukację.
Wiele emocji wzbudza likwidacja gimnazjów. Dodanie jednej lub dwóch klas
do szkoły podstawowej oraz po jednej
klasie do liceum i technikum stworzyłoby inną jakość organizacyjną systemu
oświatowego. Zlikwidowałoby tzw. system
„kursowy”. W zapowiadanych zmianach
systemu oświaty na tym szczeblu, wróciłoby się do prawdziwie pełnej szkoły
podstawowej oraz średniej. Jak to będzie
dalej, zobaczymy.

POWIEW MŁODOŚCI

OKRUCHY WSPOMNIEŃ
Moje pierwsze doświadczenia
towarzysko-zabawowe w Rzeszowie
były dość różne. Oboje z żoną lubiliśmy się bawić. Żona już od czasów
szkoły średniej, ja tego bakcyla
złapałem dopiero w czasie studiów.
Prawie co tydzień w Rotundzie,
mieściła się w II Domu Akademickim w Krakowie, były potańcówki.
Witek Nowosielski, kolega z naszego
roku, wpuszczał na salę zabaw. Na
nas z Basią patrzył przychylnym
okiem. W ten sposób zaoszczędzona kwota pozwalała nam na zakup
drinka, którym wtedy dla nas była
butelka oranżady i jakaś przekąska.
W Rzeszowie po raz pierwszy
na balu byliśmy w zamku Lubomirskich. Urządził go ówczesny
prezes sądu wojewódzkiego, Klementowski. Nie zdawałem sobie
wtedy sprawy z tego, że w innej
części tegoż zamku jest więzienie i
jaka historia była z nim związana,
także już ta po 1944 r.
Utkwił mi też w pamięci piękny,
sylwestrowy bal, który odbył się w
pomieszczeniach Wojewódzkiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, świeżo
oddanego do użytku. Było wielu
znajomych. Życzenia noworoczne

Podmioty te mają w tych sprawach duże
doświadczenie i dadzą sobie z tym radę.
Nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani do każdych programowych zmian,
przecież są to zawodowcy po wyższych
studiach, z pełnym przygotowaniem
pedagogicznym. Gminom dołożyć trochę
więcej pieniędzy i będzie wszystko dobrze.
I tak też w związku ze zwiększeniem liczby
dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez
pozostawienie w niej sześciolatków zwiększona ma być w 2016 r. kwota dotacji
z budżetu dla samorządów na jednego
przedszkolaka z 1305 zł na 1370 zł.
Nowelizacja wprowadza też zmiany w
nadzorze pedagogicznym. Zgodnie z nią
minister edukacji uzyskuje prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Wyłonienie kandydata na
stanowisko kuratora ma odbywać się tak
jak teraz na drodze konkursu ogłoszonego
przez wojewodę. Nowelizacja przywraca
kuratorowi prawo weta wobec decyzji
samorządów o likwidacji szkół. Przywrócony zostaje też obowiązek uzyskania
pozytywnej opinii kuratora w przypadku

Piękne były bale prasy. Organizowali je m.in.: Edward Walawski, Lubomir Radłowski, Edmund
Gajewski. Scenografię robił Jerzy
Sienkiewicz, znany jako Jacuś Rzeszowiak. Na te bale chodziliśmy
w towarzystwie Krystyny i Leszka
Świerczewskich. W czasie zabawy
tańczyło się z wieloma partnerkami. Dość szybko ostudzono moje
zapędy w prawieniu komplementów kolejnym partnerkom w tańcu
prostym stwierdzeniem – a ja z
pana żoną chodziłam do tej samej
klasy lub szkoły. Zrozumiałem, że
jestem osaczony przez koleżanki
mojej żony i dałem sobie spokój
z komplementami. Bale organizowane były w różnych lokalach: w
Miastoprojekcie, hotelu Rzeszów
ze słynnym Piekiełkiem, do którego wpadało się na dodatkowego
drinka, w budynku NOT, w Domu
Kolejarza, w ZDK WSK.
Były i inne zabawy, mniej ekskluzywne od bali, ale także dające
wiele satysfakcji. Lubiłem bardzo
zabawy w Technikum Mleczarskim,
któremu wtedy dyrektorował Lech
Łabaj, kulturalny, spokojny i budzący szacunek człowiek. Odbywały się

styczny, będący dziełem społeczników
Eugeniusz Romer określił jako „dźwiganie ducha przez miłość do ziemi”.
W rozwoju społecznym, wspieranym
pielęgnowaniem tradycji, zachowaniem
wartości kulturalnych i kształtowaniem
tożsamości lokalnej, istotna jest także
integracja międzypokoleniowa. Pozwoli
ona przeciwdziałać ekskluzji społecznej i
przekazywać spuściznę kolejnym pokoleniom. W 35 letniej historii TPRz średnia
wieku jego członków była więcej jak
średnia… Od wielu lat nie stowarzyszała
się bowiem młodzież.
Krystyna Leśniak-Moczuk

CZ. XI

w spokojnej i miłej atmosferze. W
Zespole Szkół Budowlanych przy
ul. Towarnickiego, za dyrektora
Wojciecha Wosia, w kilka osób ze
ZNP zorganizowaliśmy piękny bal
w auli już wykończonej, ale nieoddanej formalnie do użytku. Stoliki
nakryte były białymi obrusami. Na
każdym leżały cztery pomarańcze
(wtedy rarytas, trudny do zdobycia)
i pół litra wódki wyborowej. Ładnie
to wyglądało.
W rzeszowskich restauracjach
przygrywały dobre orkiestry przez
kilka wieczorów każdego tygodnia.
Można było zjeść coś smacznego,
posłuchać muzyki i solisty, np.
Steni Dyniowej, lub zatańczyć.
Nie wiem, jak jest dzisiaj. Już nie
chodzę tam wieczorem. Słyszałem
natomiast, że w lutym 2015 r. w
hotelu Rzeszów (już tym nowym)
odbył się I Bal Przyjaciół Rzeszowa,
zorganizowany przez Stowarzyszenie Podkarpackich Krystyn i
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.
Ponoć był bardzo udany. W lutym
br. organizują II bal. Może warto
pójść i popatrzeć sobie, jak bawią
się dzisiaj młodzi?
Józef Kanik

Na balu prasy – Kanikowie (z lewej) i
Świerczewscy

ECHO RZESZOWA
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ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW

Od lewej: Marek Ustrobiński, Ryszard Zatorski, Jerzy Maślanka, Krzysztof Kadłuczko, Janina Filipek,
Zdzisław Daraż, Jerzy Dynia, Zbigniew Domino, Bogusław Kotula
Rok 2015 w Towa rz yst w ie
Przyjaciół Rzeszowa zakończono zebraniem ogólnym członków. Najważniejszym punktem
spotkania było zapoznanie się z
budżetem miasta Rzeszowa na
rok 2016. Szczególnie chodziło o
nowe inwestycje, na które miasto
chce wydać ponad 300 milionów złotych. Marek Ustrobiński,
zastępca prezydenta, powiedział,
że dla miasta priorytetow ymi
inwestycjami będą zamierzenia
drogowe. Na pierwszym miejscu
wymienił obwodnicę południową,
która pochłonie najwięcej środków.
Chodzi o drogę łączącą węzeł trasy
ekspresowej S19 w Kielanówce z
ulicą Podkarpacką. Będzie kontynuowana dalsza przebudowa
ulicy Sikorskiego, rozbudowa ulic

Bieszczadzkiej, Bednarskiej, Jana
Pawła II. W planie budżetowym
uwzględnione zostały też: budowa
nowego targowiska nad Wisłokiem, adaptacja budynku przy
ulicy Reformackiej dla potrzeb
Rzeszowskiego Centrum Sztuki
Współczesnej, rewitalizacja Parku
Miejskiego.
Janina Filipek, skarbnik miasta potwierdziła, że pieniądze na
zaplanowane w budżecie zadania
będą zabezpieczone. Kondycja
finansowa jest dobra. Zdaniem
niezależnych instytucji badających
finanse miasta, jego poziom jest
bezpieczny.
Józef Kanik zaprezentował
aktualny dorobek wydawniczy
towarzystwa oraz propozycje na
rok 2016. Będzie kontynuowane

wydawanie „Echa Rzeszowa”, które cieszy się dużą popularnością
wśród mieszkańców miasta. To
samo dotyczy kalendarzy Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa.
Wydany kalendarz na rok 2016
zawiera zdjęcia najciekawszych
atrakcji turystycznych naszego
miasta. Zamierzamy też opracować kolejne wydanie „Sylwetek
Rzeszowian”. W ubiegłym roku
wydaliśmy czwartą część autorstwa
Józefa Kanika, Romana Małka i
Stanisława Rusznicy. Spotkanie
promocyjne tej książki odbyło się
w klubie „Zodiak”. Uczestniczyli w
nim bohaterowie tego opracowania. Zaliczone ono zostało do najbardziej udanych dotychczasowych
spotkań. W kanadyjskim Toronto
w czasopiśmie „Goniec” ukazywać

się będzie w odcinkach książka
Zdzisława Daraża pt. „Zawierucha
nad Sanem tom 2”. Za książkę tę
autor otrzymał pierwszą nagrodę
w konkursie organizowanym przez
Ruch Stowarzyszeń Regionalnych
RP.
Kapituła odznaki „Przyjaciel
Rzeszowa” wyróżniła grupę osób
związanych z naszym miastem i
sporo wnoszących w jego życie
i rozwój. Laudacji ich sylwetek
dokonał przewodniczący kapituły
Krzysztof Kadłuczko. Odznaki
otrzymali: Zbigniew Domino,
Janina Filipek, Jerzy Maślanka,
Ryszard Zatorski, Jerzy Dynia i
Bogusław Kotula. Wręczone one
zostały przez przewodniczącego
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa
Zdzisława Daraża oraz wiceprezydenta miasta Rzeszowa Marka
Ustrobińskiego.
Na zebraniu wręczono kilkanaście legitymacji dla nowych
członków Towarzystwa. Otrzymali

je głównie studenci Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Ich promotorem
była prof. Krystyna LeśniakMoczuk.
W dyskusji wzięło udział wiele
osób, m. in. Krystyna Leśniak-Moczuk, która złożyła informację o przygotowywanym II Balu
Przyjaciół Rzeszowa, zaplanowanym na 6 lutego 2016. Zorganizowany będzie przez Towarzystwo
Przyjaciół Rzeszowa i Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich. Odbędzie się on w Hotelu Rzeszów.
Henryk Mnich zachęcał do udziału w wędrówkach rowerowych
trasą Green Velo, która przebiega
przez nasze miasto i województwo.
Za najatrakcyjniejszy odcinek
trasy uznał Dynów- Rzeszów.
Wędrówki mają rozpocząć się na
wiosnę. Uważa on je za dobrą formę rekreacji, którą warto byłoby
rozwijać wśród naszych członków
i sympatyków.
Stanisław Rusznica

Nowe członkinie Towarzystwa

ŚWIĄTECZNIE I NOWOROCZNIE

Przed nami karnawał, a w nim
czas balów, których tradycje sięgają
XVI wieku, kiedy to dzięki królowej Bonie Sforzy organizowano
w w yższych stanach proszone
bale po dworach i w reprezentacyjnych lokalach. Bale bywały
swego rodzaju giełdą małżeńską
dla dobrze urodzonych panien.
Na bal podjeżdżano konno, a
rozpoczynał się on odtańczeniem
poloneza lub mazura i bawiono się
na nim z pełnego serca, hulano z
potrzeby duszy, tańczono w całym
znaczeniu tego wyrazu, do upadłego, tak że: »Szły wiechcie z butów
i drzazgi z podłogi«. Pod koniec
okresu karnawałowego bawiono się
codziennie. Pomimo że sobotnie
bale kończyły się między 4 a 7 nad
ranem, w niedzielę na pierwszą
mszę podążano do kościoła.
Aby tradycjom stało się zadość,
w rzeszowskim grodzie Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich
wespół z Towarzystwem Przyjaciół
Rzeszowa zorganizowało w ubie-

głym roku I Bal Przyjaciół Rzeszowa. Gościnne podwoje otworzył
Hotel Rzeszów, a patronat nad
balem przyjął sam prezydent Tadeusz Ferenc. Jak to drzewiej bywało,
bal rozpoczęto polonezem, o północy goście zatańczyli w maskach
weneckich. Na bal zawitała Krystyna Mazurówna z Paryża. Chór
Cantilena, studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego i uczennice z
Ustrzyk Dolnych uświetniły bal
śpiewem, a muzycznie oprawił
zespół „Oskar”.
Atrakcji i niespodzianek nie
zabraknie także na tegorocznym
balu 6 lutego, na który organizatorzy serdecznie zapraszają rzeszowian ze wszystkich środowisk. Bal
ma bowiem nie tylko karnawałowy
wydźwięk, ale głębszy wymiar
społeczny. Spróbujmy spotkać się
towarzysko na jednej płaszczyźnie,
pozostawiając różnice, podziały,
dystanse, tak aby patrzeć na siebie
przyjaźnie.
Krystyna Leśniak-Moczuk

Zaczęło się od 4 grudnia 2015
roku od postawienia na płycie rzeszowskiego rynku tzw. „Świątecznego
Miasteczka”. Stanowiły go tradycyjne,
drewniane domki wystawiennicze. W
ramach trwania Świątecznego Miasteczka była okazja do zaopatrzenia
się w lokalne przysmaki, unikatowe
ozdoby świąteczne oraz wyjątkowe
upominki, między innymi ręcznie
robiona biżuteria, zabawki, itp. Było
wiele spotkań i imprez, przeważnie o
charakterze świątecznym. Na początku, w dniu 6 grudnia najatrakcyjniejszym wydarzeniem było zawitanie
najprawdziwszego Mikołaja, który
dokonał spektakularnego zjazdu na
tyrolce prosto na balkon ratusza. W
godzinach popołudniowych Mikołaj
rozdawał prezenty oraz pozował do
zdjęć. Największą grupę stanowiły,
czego można było się spodziewać,
dzieci z rodzicami.
Zgodnie z rzeszowską tradycją w
dniu 18 grudnia odbyła się wigilia
miejska, w czasie której była okazja
przełamania się opłatkiem i degustacji
wigilijnych potraw. Miejską wigilię
uświetnił występ zespołu góralskiego
Harnasie.
W ogrodach bernardyńskich w
Rzeszowie w dniu 19 grudnia rzeszowscy harcerze przekazali podczas mszy
św. wszystkim podkarpackim hufcom
Światło Betlejemskie. Światło to symbolizuje pokój i pojednanie. Kto tylko
chciał, mógł odwiedzić z lampionem
harcerzy i zabrać światełko na Święta
do domu. Tegoroczne wydarzenie ze
światełkiem betlejemskim opatrzone
było hasłem przewodnim „Zauważ
człowieka”.
Wiele spotkań odbywało się też w
domach kultury i szkołach. Dziesiątki
zaproszeń na takie spotkania wigilijno-opłatkowe otrzymali dziennikarze
rzeszowskiego” Echa Rzeszowa”. Jak

było na tych spotkaniach?
Klub Seniora, kierowany przez Irenę Walczak organizował spotkanie w Osiedlowym
Domu Kultury RSM.
Uczestniczyła w nim
ponad setka emerytów.
Pięknymi słowami Irena
Walczak witała przybyłych uczestników i
gości, wśród których
jak zawsze przy takich
Prezydent Tadeusz Ferenc podczas wigilii na
okazjach był ojciec Józef rzeszowskim rynku
Krawiec z Sanktuarium
Matki Bożej RzeszowTadeuszem Bilskim i przedstawiciel
skiej. On też na prośbę przewodni- Stowarzyszenia Przyjaciół Szesnastki,
czącej klubu w czasie przeznaczonym szef rzeszowskiego salonu optycznego,
dla niego wykonał swoje powinności Wiesław Kwaśniak. Ksiądz Marcin
rozpoczęcia spotkania od przełamania Olszewski w przewidzianej na takim
się opłatkiem i odśpiewaniem kilku spotkaniu ceremonii przedopłatkowej
kolęd. Spotkaniu towarzyszył chór, stworzył atmosferę typowo świątecz-

Tak okazale prezentowała się szopka w wykonaniu uczniów SP nr
16. Ten nowo narodzony był żywy, jak najbardziej.

który przy akompaniamencie akordeonu i skrzypiec zaprezentował trochę
kolęd i pastorałek. Na wieczerzę przygotowano m. in. barszczyk z uszkami,
pierogi, rybę.
W Szkole Podstawowej nr 16 przygotowano piękne jasełka i kolędy.
Dyrektorka szkoły, Dorota Rząsa,
jako gospodyni wieczornego
spotkania wigilijno-opłatkowego z radością, co było widać
na twarzy, witała uczniów,
nauczycieli i rodziców, którzy
wypełnili salę gimnastyczną.
Byli też goście: Konrad Fijołek – wiceprzewodniczący rady
miasta, Józef Kanik – wiceprzewodniczący Towarzystwa
Przyjaciół Rzeszowa z dziennikarzem Echa Rzeszowa Romanem Małkiem, Władysław
Finiewicz – przewodniczący
Dyrektor Dorota Rząsa łamie się Rady Osiedla Kmity z kierownikiem administracji osiedla,
opłatkiem ze swoimi podopiecznymi.

ną. Po życzeniach i przełamaniu się
opłatkiem , wszyscy uczestnicy wraz z
aktorami jasełek zasiedli do wigilijnej
wieczerzy, żeby posilić się żurkiem i
pierogami wykonanymi przez panie ze
szkolnej stołówki. Program jasełkowy
dzieci zaprezentowały dla mieszkańców osiedla jeszcze raz po niedzielnej,
południowej mszy świętej w kościele
parafialnym św. Judy Tadeusza.
R zeszowsk i ok res św iąteczny
zakończył się 6 stycznia br. przemarszem Orszaku Trzech Króli ulicami
Rzeszowa. Wraz z aktorami i dziećmi
w kolorowych strojach ulicami miasta
przeszedł tradycyjny też wielbłąd.
Każdy kto przyłączył się do orszaku
otrzymał papierową koronę oraz
śpiewnik. Na rynku była żywa szopka. Można było zobaczyć owce i osła.
Można było zrobić sobie także zdjęcia
z wielbłądem i aktorami orszaku.
Stanisław Rusznica
fot. A. Baranowski
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Z MOJEJ LOŻY

Na ekrany telewizorów, w miejsce Telewizji Regionalnej, wraca
TVP 3. Zmiana programów ramowych oraz
przydzielenie dłuższego czasu antenowego
16 ośrodkom regionalnym Telewizji Polskiej
sprawiło, że zwiększyło
się zapotrzebowanie na
materiały ekranowe z
terenów, na których te
Jerzy Dynia
ośrodki działają. Od 4
stycznia o godzinie 7.00 zaczęły się pojawiać trwające
75 minut, prezentowane na żywo, programy lokalne. W
swoim założeniu mają być żywe, aktualne, o lżejszym
charakterze, takie śniadaniowe. Podobne programy
będą również emitowane od poniedziałku do piątku już
od godziny 17.30. Jak jest zapowiadane, będzie więcej
aktualiów, ale też będzie więcej miejsca dla kultury.
Większą szansę na telewizyjną promocję mają młodzi
artyści.

RZESZOWSKI KALEJDOSKOP KULTURALNY

IMPROWIZACJE
JAZZOWO-MALARSKIE

TALENTY SĄ,
ALE...

Pierwszą jaskółką, potwierdzającą te zapowiedzi, była
sesja nagraniowa w Młodzieżowym Domu Kultury,
podczas której ekipa Telewizji Rzeszów zarejestrowała, z
myślą o tych programach, zespoły tańca współczesnego
i nowoczesnego. Swoje układy choreograficzne miały
okazję przedstawić, działające w tej placówce Kornele
oraz T-8, czyli Tańcząca Ósemka i Impet. Wystąpił też
Dziewczęcy Zespół Akrobatyczno-Taneczny „Flimero
Cheerleader”, działający przy Uczniowskim Klubie
Sportowym Szkoły Podstawowej w Tyczynie. Był też
czas na kolędy w wykonaniu rzeszowskiego Zespołu
Wokalnego „Unanie”, o czym za chwilę.
Każdy z zaproszonych na nagranie zespołów prezentuje bardzo atrakcyjny program o wysokich walorach
artystycznych. Ciekawe układy taneczne, atrakcyjne
kostiumy, do tego właściwie dobrana muzyka sprawiają,
że ich prezentacje ogląda się z dużym zainteresowaniem.
Kornele brylują na krajowych i zagranicznych scenach
w kategorii Jazz Dance i Show Dance, przywożąc tytuły
mistrzów świata i złote bądź srebrne medale. W ich
repertuarze zwraca uwagę układ „Pełnia” z choreografią
Marty Muchy. Zespół Taneczny Form Nowoczesnych
Impet, którego opiekunem artystycznym jest Bernadetta Wojtuń-Sikora, działa w MDK od 1990 roku i
wystąpił do tej pory ok. 500 razy. Oprócz prezentacji
tanecznych jest współorganizatorem i organizatorem
koncertów z udziałem różnych, znaczących formacji
tanecznych. Równie zaawansowany jest działający od
1989 roku Zespół T-8. Jest kilkakrotnym wicemistrzem
Polski w Show Dance. Kierowany przez Dorotę Jandziś
w dorobku ma tytuły wicemistrzowskie, potwierdzone
medalami na imprezach europejskich i nie tylko. Zielone Żabki w tańcu „Ta korona będzie moja” są urzekające. Inny charakter mają prezentacje zespołu ze Szkoły
Podstawowej w Tyczynie Flimero. Tu mamy do czynienia z łączeniem elementów akrobatyki, gimnastyki
artystycznej z estetyką ruchu z towarzyszeniem muzyki.
Ten charakter, opracowywanych przez trenerkę Jolantę
Magdę, prezentacji interesuje dziewczęta. Zespół jest
zdobywcą medalowych miejsc na międzynarodowych
turniejach w Cheer Dance. Taniec z szarfami chyba
najbardziej utrwala się w pamięci widzów.
Podczas sesji nagraniowej dla rzeszowskiej telewizji
nie mogło obyć się w tym czasie bez kolęd. Tym razem
przed kamerami stanął, zorganizowany w Rzeszowie
kilka lat temu przez Annę Kamińską Zespół Wokalny
Unanime. Profesjonalizm wykonania, a jednocześnie
niesłychanie precyzyjnie wykonane pod względem
wokalnym, bogate harmonicznie aranżacje, zwracają
uwagę już od początku śpiewania. Mimo współczesnego
obrazu dźwiękowego nie ma w wykonawstwie udziwniania, efekciarstwa, chęci zwrócenie na siebie uwagi za
wszelką cenę. W bogactwie brzmieniowym zachowany
jest klimat dawnego, domowego śpiewania w nastroju
sprzed lat. Wśród 10 nagranych starych i nowych utworów związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia
znalazły się również współcześnie skomponowane przez
Dominika Lasotę, absolwenta Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, dziś świetnie zapowiadającego
się, młodego kompozytora, studenta Uniwersytetu
Muzycznego w Warszawie. Owszem, zespół ma już sukcesy. Najnowszy, to zakwalifikowanie się do udziału w
międzynarodowych festiwalach zespołów chóralnych w
Pradze i Barcelonie, gdzie będzie reprezentował Polskę.
Ilu Rzeszowian wie o tym, także tych, którzy administrują rzeszowską kulturą? Są talenty, ale brakuje
sensownego systemu promowania tych talentów. Jak
często oglądamy ich występy w Rzeszowie? No, to w
takim razie usiądźmy przed telewizorami z programami
starej-nowej TVP 3, czyli Telewizji Rzeszów.
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WIGILIA MIEJSKA
Mogłoby się wydawać, że Wigilia Miejska, która odbyła
się w piątek po południu na rynku, organizowana jest
przede wszystkim dla bezdomnych i ubogich, którzy nie
często mają okazję zjeść ciepły posiłek.
Tymczasem do stoiska z ciepłą strawą, gdzie serwowano
barszcz, gołąbki, pierogi lub rybę, czyli wigilijne potrawy
przygotowane przez Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, ciągnęła się kolejka ludzi o różnym nastawieniu do
tej miejskiej uroczystości. Jedni odebrali darmowy posiłek
jako kolejną atrakcję sprowadzającą się do jedzenia za
darmo, inni podeszli do miejskiej wigilii jak do namiastki
rodzinnych świąt, w domu z ciepłym blaskiem lampek na
choince, z bliskimi.
Oprócz ciepłej strawy było wspólne dzielenie się
chlebem, przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju
przez Komendę Hufca ZHP w Rzeszowie, występ kapeli
Harnasi, która przedstawiła ludowy teatr obrzędowy
„Kolędnicy z Podhala”. Śpiewano także kolędy i pastorałki
podhalańskie.
Wcześniej, przed degustacją ciepłej strawy, prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc złożył mieszkańcom życzenia
świąteczne. Przepraszał też, że nie ma śniegu na święta
Bożego Narodzenia. Podpowiadano mu, że z armatek
mógłby strzelać sztucznym śniegiem, co może zostanie
wykorzystane w przyszłym roku.

DOBRANOCKA Z LITERATKĄ

„Wystawa obrazów powstałych podczas improwizacji
malarskich w ramach Rzeszów Jazz Festiwal” w pubie
Kultura to zbiór malarskich dzieł artystów z rzeszowskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków,
Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego: Kamila Bednarska, Michał Czerko, Iwona
Dąbrowska, Paulina Dębosz, Ania Kiełb, Marta Ożóg,
Marcin Pecka, Marcelina Siwiec i Piotr Woroniec Jr.
Improwizacje kojarzą się bardziej z muzyką. Jak więc
improwizować malarsko? Jak dobierać w swobodny
sposób rozwiązania, które przywykło się stosować na
płótnie? Przecież nikt inny jak artyści plastycy wydają
się być ludźmi, których ruchy pędzlem są nieskrępowane
nakazami i zakazami. Tymczasem okazuje się, że oni również podlegają presji otoczenia, wymogom społecznym,
artystycznym, kulturalnym i innym.
Sposób tworzenia determinuje też indywidualny zakres
czynności, podczas których czujemy się bezpieczni.
Wystarczy zastanowić się, ilu z nas na trzeźwo jest wstanie
przejść przez supermarket z podniesioną ręką? Owszem,
artyści obnażają się publicznie, ale zanim to zrobią muszą
się do tego przygotować. Akt tworzenia jest bardzo osobistym przeżyciem, indywidualnym, a nawet intymnym.
Rzeczywiście prace artystów, którzy malowali podczas
jazzowych koncertów, są zwyczajnie inne. Często trudno
rozpoznać, że to dzieło danego artysty. Na przykład prace
Kamili Bednarskiej są oparte na geście, z często powtarzanym motywem ryby, o mocnych odważnych kolorach,
ale jednak abstrakcje. Tymczasem na wystawie jeden z
obrazów Bednarskiej totalnie nie przypomina sposobu
malowania Kamili Bednarskiej. Jak wspomina artystka
powstał on wtedy, gdy próbowała przekraczać swoje granice i zmieniać malarskie przyzwyczajenia.

ICE SHOW
Na rynku przy scenie odbył się pokaz rzeźbienia w
ogromnej bryle lodu. Towarzyszyła temu rozgrzewająca
muzyka oraz Reksio. Ice Show to rzeźbienie w bryle lodu
na oczach widzów. To sztuka wymagająca siły i subtelności. Dwóch artystów za pomocą piły pneumatycznej,
niczym antyczny Fidiasz, odkrywało przed zebranym
tłumem ostateczny efekt. Z lodowych bloków, które
zafundowała firma „Koral”, odpadały wielkie kawały lodu.
Spod ostrza piły sypał się śnieg. Widzowie obstawiali jak
w zakładach bukmacherskich, co to może być?
Widzowie, chcąc śledzić każdy ruch artystów z grupy
„Figaro”, wyszli aż na scenę. Tych, którym nie udało się
zająć dogodnego miejsca, zabawiał człowiek w przebraniu
Reksia. Do skocznych, rozgrzewających piosenek tańczyli
zarówno młodzi jak i starsi. Jednak największą zabawę
miały najmłodsze dzieci. Takie przeboje jak „Kaczuchy”,
lub „Bałkanica” poruszały nogami maluchów do tego
stopnia, że często rodzice biegali za nimi dookoła sceny.
Kiedy Reksio rozgrzewał zmarzniętą publiczność, artyści
kończyli swoje dzieła. Okazało się, że tajemniczą rzeźbą
lodową była podobizna Reksia.

„Dobranocka z Literatką” to premierowy odcinek
spotkań w Rzeszowie z literatami i literatkami. Organizowany w ramach Gejzeru Kreatywności. Bohaterką premierowego odcinka była obiecująca poetka Katarzyna Bolec.
Gejzer Kreatywności obecnie działa trochę jak gejzery
występujące w przyrodzie lub wulkany. Kiedy zbiera się
energia, trzeba dać jej upust. Innym razem następuje czas
wyciszenia i nudy pozytywnie wpływającej na kreatywność. Dlatego też do tej pory Katarzyna Bolec prowadziła
warsztaty kreatywnego pisania, podczas których uczyła
amerykańskich technik creative writingu.
Stawiamy na młodych, bo młodość jeszcze nie jest
skrępowana zakazami i nakazami, dlatego też, oprócz
poetki Kasi Bolec, wystąpiły młode głosy, które odczytały
kilka wierszy poetki, a także młoda znawczyni literatury.
Wiersze przeczytali Patrycja Chmiel i Filip Lach, uczniowie I LO w Rzeszowie pod opieką ich nauczycielki Jolanty
Radwan. Recytowała też Jolanta Jaremko, studentka
filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Trochę
stresowali się, ale dali radę.
Monika Midura, młody krytyk literacki, wygłosiła esej
o twórczości Katarzyny Bolec. Monika w swoim eseju
zawarła m.in. pragnienie powrotu do stanu natury, gdzie
kreatywność szalała w naszych dziecięcych mózgach jak
konik na łące. Monika jest doktorantką literaturoznawstwa na wydziale filologii polskiej UR.
Dodatkowo była zaprezentowana „Galeria najbardziej
kreatywnych”, czyli dzieci. To były obrazki do wierszy
Katarzyny, wykonane przez jej uczniów z Przedszkola
nr 41 w Rzeszowie. Opiekunkami maluchów są Jolanta
Matusz i Barbara Lotycz Dłuska. Na koniec rozstrzygnięto
konkurs na kreatywność i improwizowano muzycznie
do rana.
Sabina Lewicka
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raz na scenie WDK.
W jeden z niedzielnych wieczorów minionego sierpnia zawitało do
Rzeszowa misterium, wystawione
w konwencji dell’arte w przestrzeni
obok rzeszowskiej fontanny multimedialnej. Spektakl „Wielki Teatr
Świata” przygotowany przez połączone zespoły artystyczne – TeatrJaruga Andrzeja Piecucha i Animagia
Michała Zaskórskiego. Wędrując po
Podkarpaciu z siedemnastowiecznym dramatem Pedro Calderóna de
la Barcy ożywili ideę zawsze obecną
w relacjach ludzi.
Trwale w teatralnym pejzażu
Rzeszowa obecna jest Scena Propozycji prof. Janusza Pokrywki.
Obecnie jest to teatr Uniwersytetu
Rzeszowskiego, gdzie jego twórca i
animator pracuje naukowo. Profesor
Pokrywka – artysta plastyk, scenograf, reżyser, scenarzysta, organizator zdarzeń kulturalnych, pedagog
– zrealizował ponad 130 scenografii
i 55 reżyserii w teatrach w kraju i za
granicą. Scena, która wyrosła jeszcze
z Kacperka, funkcjonuje już trzy
dekady. W Teatrze Lalki i Aktora
Kacperek Janusz Pokrywka pracował
przez 15 lat, m.in. jako scenograf,
szef artystyczny i dyrektor naczelny.
Potem swą Scenę Propozycji przeniósł do Estrady Rzeszowskiej, gdy
tej instytucji przewodził Dariusz

Scena z Szeherezady
Kto śledzi teatralne wydarzenia,
mógł także podczas tegorocznych
„Źródeł pamięci” poznać Teatr O.
de. la z widowiskiem „Łagodna”
wg Dostojewskiego, w którym jego
założycielka Marta Bury, na co
dzień aktorka Teatru Maska, choreograficznymi obrazami malowała
na scenie pytania o sens miłości i
cierpienia.
Chociaż instytucjonalnie nie ma
w Rzeszowie teatru muzycznego,
to jednak nie brak wydarzeń, które
zapisać było można w rozdziale
teatralnych widowisk muzycznych.
Podczas festiwalu Wschód Kultury zobaczyliśmy multimedialną
„Szeherezadę” Mikołaja Blajdy w
Filharmonii Podkarpackiej, a rok
wcześniej jego „Symphonicę”, które
to spektakle będzie można obejrzeć
znowu w Rzeszowie. Pierwszy 23
stycznia 2016 roku, a drugi aż dwukrotnie 6 lutego. Kto nie widział
powinien koniecznie się wybrać do
filharmonii.
W tym samym czasie, co Wschód
Kultury, na scenie Teatru Siemaszkowej gościł premierowo musical
„Ingonyama to znaczy lew. Historia
Króla Zwierząt” małżeństwa aktorskiego Magdaleny Kozikowskiej-Pieńko i Kornela Pieńki – widowisko to przygotowali z podopiecznymi rzeszowskiej Akademii Aktorskiej Artysta, placówki społecznej,
którą wymyślili i prowadzą tamże
edukację teatralną.
A w minionym roku, niezmordowany artysta i animator kultury,
Andrzej Szypuła, który przewodzi Rzeszowskiemu Towarzystwu
Muzycznemu, uraczył nas dwukrotnie pysznie klasycznym spektaklem
muzycznym, komediową śpiewogrą
pt. „Domek trzech dziewcząt” z
muzyką Franciszka Schuberta, w
którym występują artyści z Rzeszowa, ale także np. i Andrzej Jasiński,
zasłużony aktor przemyskiego Fredreum, teatru o blisko połtorawiekowej tradycji. Śpiewogrę pokazano
na estradzie przy ratuszu, a drugi

Dubiel, a następnie realizował swe
pomysły w Młodzieżowym Domu
Kultury. Jest on mistrzem stosowania plastycznych symboli i
ożywiania rekwizytów, narzędzi i
przedmiotów, które wprowadza scenograficznie i kostiumowo na scenę.
Obserwować to można i podziwiać
w każdym jego widowisku.
Janusz Pokrywka scenograficznie
obecny jest w wielu miejscach, m.in.
w Teatrze Towarzystwa Kultury
Teatralnej i WDK w Rzeszowie,
gdzie przygotowany został spektakl
„Spowiedź w drewnie” Wilkowskiego, w reżyserii Ryszarda Szeteli,
zasłużonego aktora i b. dyrektora
Kacperka. W ramach projektu „W
kręgu sceny”, sfinansowanego przez
samorząd wojewódzki, pokazano
ten spektakl setkom widzów w wielu miejscowościach Podkarpacia i,
oczywiście, w Rzeszowie, gdzie premierowo zaistniał na scenie WDK
w Turkusie, w grudniu 2012 roku.
7 września 2013 roku na scenie
sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej wystartował Teatr Bo Tak
wymyślony i stworzony przez dwie
wspaniałe aktorki – Mariolę Łabno-Flaumenhaft i Beatę Zarembiankę,
które pozyskały do współpracy
znanego już wcześniej rzeszowskim
widzom reżysera, Marcina Sławińskiego. Premierowa podwójnie
w tym teatrze, bo rozpoczynająca
także jego działalność artystyczną, sztuka o przewrotnym tytule
„Prawda” skrzy się od dowcipów i
sytuacyjnych komicznych scen. I tak
jest do dzisiaj w kolejnych spektaklach tego teatru, który ulokował się
na stałe na scenie Wydziału Muzyki
UR przy ulicy Dąbrowskiego 83 w
Rzeszowie (d. Domu Kultury WSK).
Po najnowszy spektakl „ Miłość i
polityka”. Artyści potwierdzają , jak
trafnym i celnym sposobem oddziaływania na wyobraźnię widzów i
kształtowanie ich wrażliwości może
być sztuka farsowa.
ciąg dalszy na s. 10
ciąg dalszy ze s. 7
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W pierwszą sobotę tego roku
Teatr Przedmieście zaprosił widzów
na „Circus Paradise” komediowo-absurdalną, mądrą opowieść sceniczną w stylu budy jarmarcznej,
inspirowaną „Paradami” Potockiego
i „Dekameronem” Boccaccia. Znakomicie otwierając karnawałowy
okres spektaklem odmiennym od
dotychczasowych widowisk – refleksyjnych w powadze i przekazie scenicznym. Warto się pofatygować na
ulice Reformacką 4, gdzie od pięciu
lat osiadł na stałe ten niezwykły
teatr Anety Adamskiej, który ma już
metrykę piętnastoletnią i wielokrotnie był nagradzany na festiwalach
w Polsce i Europie. Zainicjował też
jedno z najatrakcyjniejszych wydarzeń teatralnych w naszym mieście
„Źródła pamięci: Szajna – Grotowski
– Kantor”, festiwal ogromny, artystycznie na miarę jego patronów. Od
pięciu lat spotykamy się z wybitnymi
teatrami z Polski i świata. Aneta ze
swym teatrem przywiodła też do
Rzeszowa kolejny festiwal, nazwany Buda Jarmarczna, i w czerwcu
minionego roku mogliśmy poznać
m.in. widowisko „Bubuja. Fantazja
à la Witkacy”, w którym aktorzy
teatru z Zakopanego jakby w pigułce
przywiedli perełkę artystycznego
kunsztu, wysmakowany literacki
kabaret.
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Podziemną Trasę Turystyczna w
Rzeszowie oddano w dwóch etapach.
I etap to 19 kwietnia 2001 roku. Trasa
miała długość 213 m. Składała się z
34 pomieszczeń – komór, korytarzy
i ciągu schodów. Najniżej położona
piwnica na trasie znajdowała się na
głębokości około 9,5 m. A najwęższym
miejscem na trasie 70 cm. było przejście między dwiema piwnicami, tzw.
Lochami Tatarskimi. II etap to grudzień 2007 r. Wcześniej, bo w latach
2005-2007 przebudowana została płyta
rynku, a Podziemną Trasę Turystyczną
w 2007 r. wydłużono o 156 m.
Zmieniono bieg trasy, budując w
zachodniej części rynku, obok ratusza,
pawilon wejściowy, a nad nim wybudowano scenę koncertową. Obiekty te
wybudowano w miejscu, stojących do
1942 roku, dwóch kamienic o nr 28 i
29. Kamienice te były połączone. Wyjście z trasy umiejscowiono w tylnej
części kamienicy nr 12.
Trasa po wydłużeniu stała się ciekawsza, przybyło eksponatów, które
podarowali dla trasy mieszkańcy
Rzeszowa, część drobnych eksponatów
znaleziono w piwnicach, a niektóre,
jak: kopie zbroi, broni palnej skałkowej, broni białej (szable, miecze,
rapiery) zakupiono, nawiązując do
wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków w Rzeszowie.

Podziemna Trasa
Turystyczna, tworząca
kompleks podziemnych korytarzy i piwnic, jest największą
at ra kcja R z esz owa .
Zw ied z a na t yl ko z
przewodnik iem jest
najlepszą, bo szybką
i miłą lekcją historii
R z eszowa na prz estrzeni 662 lat. Trasa
obsługiwana jest przez
czterech kompetentnych przewodników,
a nad całością czuwa
kierownik trasy, Janusz
Dźwierzyński.. W okresie od stycznia
2008 roku do końca grudnia 2015
trasę zwiedziło już około 300 tys.
osób z różnych stron świata, nie tylko
z Polski. Miniony rok 2015 okazał
się rekordowym pod względem frekwencji. W ciągu 12 miesięcy PTT
zwiedziło 40 850 osób. Statystycznie
każdego dnia korytarze i piwnice
zwiedzało 110 turystów, a trasa nie jest
czynna codziennie. Nie pracuje w każdy poniedziałek oraz niektóre święta.
Dotychczas rekordowym był rok
2014. Wtedy zwiedziło trasę 37 976
osób a rekordowym miesiącem był
grudzień 2014, w którym trasę zwiedziło około 1000 osób mniej od rekor-

dowego grudnia 2015 r.
Trasa ciekawa jest sama w sobie,
ale też krytycznie trzeba dostrzec
rożne mankamenty i przekłamania,
szczególnie w historycznej części, w
tzw. korytarzu herbowym. Historii
nie da się zmienić, dlatego w trybie
pilnym należy zmienić niektóre plansze opisowe (jest ich 21). Plansze te
opisane są błędnie i nie należy ich
eksponować dalej, by nie wypaczały
historii naszego pięknego miasta.
Administratorem Podziemnej Trasy
Turystycznej jest Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych.
Ryszard Lechforowicz
fot. A. Baranowski.

Z „KLAPSEM” W STYCZNIU

W naszej comiesięcznej prezentacji
filmów przedstawianych na łamach
„Echa Rzeszowa”, w yświetlanych
w Dyskusyjnym Klubie Filmowym
„Klaps”, w tym miesiącu organizatorzy zapraszają miłośników dobrego
kina do udziału w noworocznych
projekcjach i pofilmowych dyskusjach na cztery filmy. Będą to filmy
z gatunku: kryminał, horror, dramat
psychologiczny i dokument. Dominik Nykiel i Adam Kus przygotowali
krótkie streszczenia, które w części w
tym tekście wykorzystujemy. Przypominamy, że filmy w DKF-ie „Klaps”
wyświetlane są w poniedziałki w sali
kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
4 stycznia pokazany był film „Stare
grzechy mają długie cienie”, reżyseria
Alberto Rodriguez, produkcja hiszpańska. Akcja filmu rozgrywa się
na południu Hiszpanii w roku 1980.
Dwaj detektywi z Madrytu łączą siły
w celu zbadania sprawy brutalnych
morderstw młodych dziewczyn. Przed
nimi główne zadanie to schwytanie

mordercy, od lat terroryzującego
społeczność miasteczka, nad którą
unosi się cień zupełnego lekceważenia
kobiet.
11 stycznia obejrzeć można było
film „Widzę, widzę” (Ich seh, ich
seh), reżyseria Severin Fiala, Veronika
Franz, produkcja austriacka. Dziesięcioletni bracia oczekują na swoją
matkę. Kiedy ta wraca do domu, w
bandażach po operacji plastycznej,
nic nie jest tak jak wcześniej. Dzieci
zaczynają wątpić, czy kobieta która
powróciła jest rzeczywiście ich matką.
Film pokazany był w ramach 15 edycji
Festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty
Tourne’e.
18 stycznia będzie film „Szpital
przemienienia”, reżyseria Edward
Żebrowski, produkcja polska. Akcja
filmu toczy się w szpitalu psychiatrycznym, zagrożonym zamknięciem
przez okupantów. Rodzi to różne
postawy pracującego tam personelu
medycznego. Film został zrealizowany na podstawie powieści Stanisława
Lema pod tym samym tytułem.

25 stycznia zobaczyć można będzie
film „Nadejdą lepsze czasy”, reżyseria
Hanna Polak, produkcja duńsko-polska. Jedenastoletnia Jula zachowuje się
jak każda jej rówieśniczka. Eksperymentuje z makijażem, farbuje włosy,
próbuje alkoholu i papierosów. Jedyna
różnica polega na tym, że Jula żyje na
największym wysypisku śmieci znajdującym się zaledwie 20 km od Kremla. Teren wysypiska jest ogrodzony i
pilnowany, ale mimo to żyje tam mała
społeczność, która funkcjonuje poza
prawem i światem zewnętrznym. W
tym nieludzkim miejscu panują straszne warunki. Ciężarówki i koparki
przez cały dzień przywożą olbrzymie
góry śmieci, a Jula, jej matka i przyjaciele próbują wyłuskać z nich coś,
co pozwoli im przeżyć kolejny dzień.
Z biegiem lat Jula staje się dorosła.
Marzy o normalnym życiu, o własnym
małym mieszkaniu. Czy uda jej się
spełnić swoje marzenia?
Stanisław Rusznica

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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W I E R SZ E
JADWIGA KUPISZEWSKA

MAŁGORZATA ŻURECKA

Tamten Wisłok

Nietutejszy

Betonowy brzeg
oddala mnie
od rzeki
tamtej rzeki
gdzie żółte
wrotycze
i nawłoć późna
złociły wodę
blaskiem słońca
gdzie zapach
trawy
mieszał aromat
srebrnych
ziół mięty
gdzie wiatr
z daleka
rozwiewał włosy
płaczącej wierzby
tamtego Wisłoka

gwiazdy spadły krokusami
na klomb w centrum Rzeszowa
przez betonowe ucho igielne
przedostają się jedynie gołębie
by posiąść królestwo dachów
starego rynku i dzwonnicę fary
skubię obwarzanek
przy kolejowym dworcu
ja obywatel nietutejszy
który tu zostawił
kawał swojego życia
wspominam tylko
ławeczkę w parku
jest stale gotowa
na święto
mojego powrotu

MIECZYSŁAW A. ŁYP

BRONISŁAWA BETLEJ
A może...
A może by tak sfrunąć nagle z nieba
na rzeszowski rynek
lekko bezszelestnie usiąść na ramie okna –
zajrzeć ciekawości prosto w wielkie oczy
byłoby prościej – nie nieść doznań balastu –
A może by tak wróblom ciekawość pomnożyć
uczynić zapas ziaren – wspomnienia rozsiać
fantazji – dać upust – skrzydeł rozpiąć parasol –
A może by tak westchnieniem wejść w sferę
wzruszenia – wydobyć co najskrytsze na dnie
serca drzemie – gwiazdą rozświetlić –
poznać co ukryte – a jest jeszcze cenne...

CELINA DEPA
Miasto
wielkie oczy betonu
szuflady losów
poplątanych spraw
ciasnym uliczkom
czasami brakuje oddechu
gdy otwierają drzwi porankowi
ale gdy
blaszany anioł na farnej wieży
rozpuszcza włosy
miasto pięknieje
zmienia oblicze

JANINA ATAMAN
Gdy Rzeszów śpi
jest taka noc
raz w roku
gdy Rzeszów śpi
ożywa tamten Rzeszów
z mgły wyłania się hotel
i dom teściowej na Czekaju
w kuchni pali się światło
w powietrzu wanilią pachnie
na Rzeźniczej
rżą konie
a dziadek Nitka
przeprawia na drugi brzeg
tych dwoje
Admirała i Serce Maryni
on w mundurze
ona w bieli
rozminęli się…
w kinie Apollo
nocny seans
z Przeminęło z wiatrem
na Lisiej Górze
kwiat paproci zakwita
jest taka noc...

Powidok jesienny
W moim ogrodzie na Słocinie
w rozlewających się coraz bardziej
strumieniach sieny palonej
w ulewie słonecznych rozbłysków
w ulewie czystego błękitu dnia
gwaru gałęzi
uroczyście spadają kasztany

O

To, że mieszkańcy Rzeszowa widzą w nim swoją małą
ojczyznę, wydaje się coraz bardziej wyraźne. Jest tak
od dawna, co obrazuje też twórczość literacka rzeszowian – poetów i prozaików, a co zostało potwierdzone
dwoma tomikami poetyckimi zapełnionymi lirykami
o Rzeszowie. Warto wrócić do tego tematu, ponieważ
emocje związane z naszym miastem nadal stanowią źródło natchnienia, zwłaszcza poetyckiego. Wielu autorów
chciałoby zapewne mieć możliwość pokazania swoich
literackich dokonań w formie publikacji. Z tego także
względu Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie postanowił przedstawić kilka tekstów, które mówią
o naszym mieście.
Wiersze te w różny sposób odnoszą się do przeszłości i
tradycji. W każdym z nich jednak są one obecne. Charakterystyczne, wyraźnie wspomnieniowe teksty Zdzisławy
Górskiej i Janiny Ataman mówią o ludziach i sprawach
dawno minionych, a ciągle jeszcze tak żywych, że warto
ocalić je od zapomnienia. Wyłania się z nich barwna,
pełna życia wizja magicznych miejsc, niezwykłych artystów, pełnych pasji i ciekawości życia ludzi, nawet bar-

I tak powstaje powidok
nicią babiego lata
motający i jabłoń
i otwarty pejzaż pól
I tak przenoszę tamtą
jeszcze kwitnącą a już niebyłą
kiść majową
tamte bujne zamyślenia kwiatów
w uspokojenie
w rudziejącą przestrzeń października
w gasnące powoli światła nasturcji
w ciepło Twoich rąk

TERESA PARYNA
Przystanek Rzeszów
Od lat
wpadam tu jak po ogień.
Z pośpiesznych kadrów
składam twój krajobraz.
A ciebie trzeba smakować,
sączyć kropla po kropli
jak przednie wino …
Ciebie trzeba odmieniać
przez przypadki codzienne.
Poznawać ciemne sekrety
i słoneczne strony.
Zajrzeć do Siemaszkowej,
u Szajny pobywać,
z Wisłokiem odmawiać
wieczorny brewiarz …
Może wtedy nasze serca
zestroją się w jeden rytm.
Może nawet z „Paniagą”
uda się przejść na ty ...

MIECZYSŁAW A. ŁYP
JADWIGA KUPISZEWSKA

Concerto grosso

Granica

Z inspiracji koncertem
Anny Gutowskiej (skrzypce) i Grzegorza Stopy (harmonia).

Pogubiłam się w ścieżkach
alejach ulicach
przerosły mnie drzewa
rozległe dzielnice
wszystko wokół nowe
może nawet obce
mieszkańców odgrodziły
jałowce wysokie
I niebo jakieś inne
nad nowym Rzeszowem
za horyzontem ukryło
nieskoszoną łąkę
zarośnięte trawą
kręte polne ścieżki
jakby chciało zatrzymać
tereny zielone

Mocno dźwięczą skrzypce
- odchodzi chłód ziemi
szmer gwarnej rozmowy
unosi się długo
Dawno umarły
Bach „Berlińczyk”
jest tu –
słyszę to wyraźnie
Ciemne konstelacje
wirują jak obietnice
omotane szkarłatem płomienia
Nad galicyjskim niegdyś miasteczkiem
nad stawem z tamtymi łódkami
tamtymi ważkami
nad wieżą farną
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dzo głęboko tkwiącą w świadomości rzeszowian postać
słynnego kapitana promu na Wisłoku – dziadka Nitki.
Sentymenty te autorzy pozostałych liryków w różny
sposób sytuują we współczesności miasta, szczególnie
podkreślając trwanie słynnego, blaszanego anioła na wieży farnej, ulice: Baldachówkę, aleję Kasztanową, Rynek,
zauważając jednocześnie zmiany, które zostały już dokonane i które ciągle zachodzą. Z ich interpretacji wyłania
się Rzeszów coraz piękniejszy, z barwnymi kamienicami,
pełen samochodów, kolorowych szyldów, ruchu i gwaru,
z oazami zieleni i świąteczną iluminacją. Nie brak tu
także wrażeń związanych ze sztuką – na przykład opis
wpływu, jaki na ogląd miasta ma wysłuchanie koncertu.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wszystkie, nawet
najbardziej pogodne poetyckie wizje są przeniknięte
uczuciem melancholijnej tęsknoty za minionymi czasami
– być może trudnymi, ale z perspektywy upływających
lat zyskującymi coraz bardziej widoczne, swoiste piękno
i nieodparty urok magicznej, wczesnej młodości.
Mieczysław A. Łyp

ZDZISŁAWA GÓRSKA

CELINA DEPA

Wtedy w Rzeszowie

Nowy Rok na rzeszowskim rynku

Była nasza młodość nieskończona
jak niedzielne spacery po 3 Maja
pełnej wystaw i ostatniej mody…
Nasza młodość – to ciągły brak miejsc
w kawiarni „Kosmos” nazwa w sam raz do wysokości,
w nieznaną przestrzeń wyleciał
któryś z kolei sputnik, człowiek
na Księżycu był faktem
a kolejki w „Delikatesach” również
Dreszcz tamtych wydarzeń pozostał
Tamten Rzeszów – to rysunki
Sienkiewicza i Jacuś Rzeszowiak,
felietony i książki Pleśniarowicza
przywoływana przez Kotulę przeszłość...
Teatr Siemaszkowej, w którym Kozień
każdą rolę wyrwał z duszy…
a Świerczewska zaklinała zachwyty.
Rzeszów – to kino Apollo i Zorza,
Nowa Fala francuska i włoska,
Mastrojanni, Bardot i Delon –
My z własną młodością zamknięci
szczelnymi granicami, mogliśmy
przez okna ekranów filmowych
przyglądać się światu „na zachodzie”
Od wschodu „Lecą żurawie” – echa wojny
i rysunek brzóz…
Przyleciał do Rzeszowa włoski Marini,
zaśpiewał „Nie płacz, kiedy odjadę..”,
i odleciał sam…
Poczta na Moniuszki wspomina tańczących,
Black-out`ów, Breck-out`ów…
Kubasińska odeszła…
Nalepa wrócił z gitarą na Pańską
i nuci blues`owo...
Rynek trudną przeszłość zachował,
nawet w fasadach domów, w kolorach
naszej młodości...

MIECZYSŁAW A. ŁYP
Wieczór z muzami
Pani dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Rzeszowie
Edycie Niemiec
Sen mój
zaklęty zapięty
w wieczór autorski
Jeszcze pogodny jesienny dzień
Ostatnie kasztany
jak rubiny w białym złocie
palą zmierzch nad Rzeszowem
Bukiet podarowanych róż
lśni blaskami kopuły
Santa Maria del Fiore
a w płatkach
ukryte słońce Florencji
nasze czułe słowa
i ten most – Ponte Vecchio

i białym kościołem przy Pańskiej
nad pyzatymi aniołami
pełnymi nieosiągalnej szczęśliwości
nad kasztanowymi alejami
i zamkniętym w ciszy
Zamkiem Lubomirskich
spokojnie płynie pieśń skrzypiec
i rzewnej jak zawsze harmonii
Wokół – rozsnuwa się
gęsty fiolet późnego zmierzchu
Dźwięk przemienia czas przeszły
w teraźniejszy i przyszły:
unosi nasze zasłuchanie
w ciepłe lato
w ogród pachnący maciejką
Z odmętów czerni bieli i błękitów
zanurzony
w przyćmione światło
z tangiem w tle
wychodzę na ulicę
utkaną z jasnych gwiazd
i zapowiedzi zapachu
liliowego bzu

Skrzypce zanurzone w lato
w dawne sierpnie powroty
w rozmowy o Przybosiu Gwoźnicy Paryżu
opowiadają
wspólnie z harmonią klarnetem kontrabasem
tęsknotę za Galicją
i galicyjskimi jarmarkami w Niebylcu
Tego wieczoru
Anka Niewolak
szuka tajemnicy słowa
metafor i wieczności
Tego wieczoru
pejzaże Zabłyszcza
nowe obrazy Uty
moje nowe wiersze
świecą jak światełka pamięci
dalekich galaktyk
I jeszcze Rzym i Jezioro Leman
Ciągłe odnajdywanie
Bliskość

na rzeszowskim rynku
zebrały się na bal kamienice
wystrojone w kolorowe spódnice
jedna piękniejsza od drugiej
trzepoczą firankami okien
ukradkiem zerkając na sąsiadkę
bo ta z Mickiewicza
dumnie prezentuje uczelni lica
a Przesmyk kawiarenką
Groteską się szczyci
te z Kościuszki rozmodlone
wędrują deptakiem ku farze
a z Moniuszki pełne restauracyjnych gości
zawsze uśmiechnięte mają twarze
pośrodku studnia – miasta ikona
przystrojona w migające światła
blaskiem niepokoi duchy i legendy
podziemnych piwnic i lochów
a nad rynkiem góruje ratusz
z zegarem na wieży
jeszcze kilka jego taktów
i kamieniczki zmierzą się
równym krokiem poloneza
z Nowym 2015 Rokiem

JADWIGA KUPISZEWSKA
Powroty
Powracam z podróży
ile to już lat
szukam ścieżek
wśród cieni
starych ulic
i murów
Pogmatwane wyśli
zagłusza
echo kroków
i szum pożółkłych
jesiennych liści
W bagażu zamknięty
różany zapach
ulicy Asnyka
zmieszany z wonią
zmurszałego cementu
szerokiej bramy
mej kamienicy
oraz wspomnienia
wtopione w kałuże
niezapomnianej

MIECZYSŁAW A. ŁYP
W kasztanowym blasku
W moim ogrodzie
w koronie jesiennego kasztana
gnieżdżą się jeszcze ptaki
I sączy się w nim jeszcze
czerwone światło czerwcowych piwonii
złoty żar kwitnących lip i lipcowej pogody
i cień coraz bardziej stygnącego dnia
I sypie się świt i sypie się zmierzch
Odchodzi rozmarzenie i sierpniowy sen
W Łazienkach na fortepian Chopina
spadają kasztany i gwiazdy
W moim ogrodzie na Słocinie
synogarlice głoszą czyjeś wesele
W nienasyceniu
ciepło zbieranych kasztanów
otwiera naszą pierwszą czułość
naszą pierwszą tkliwość
nasz pierwszy dotyk
Paw krzyczy lęk
w kolorowy wachlarz
rozwijającego się dnia
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TEATRALNY RZESZÓW

Teatr M.D.K. czyli Młode Dzielne Kuropatwy to grupa teatralna
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Rzeszowie, prowadzona przez
Monikę Adamiec. Spektakle przygotowywane przez tę reżyserkę
charakteryzują się wysmakowaną
scenografią, autorską muzyką,
finezyjną inscenizacją i wspaniałą
grą młodych aktorek. Ostatnio
zachwyca „Balem w operze” na
podstawie J. Tuwima. Wspaniałym
literacko i muzycznie kabaretem.
Oczarowała nim publiczność oraz
jury, które przyznało mu Grand
Prix podczas V Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Amatorskich
Młodzieży i Dorosłych „Trybuna
Teatru” w Piotrkowie Trybunalskim.
Monika Adamiec (scenariusz,
reżyseria) wespół z Mirosławem
Szpyrką (choreografia) ze Stowarzyszenia Twórczego „SztukPuk
Sztuka” zapraszają 15 stycznia do
Teatru Maska na kolejną odsłonę
widowiska muzycznego „Hava
Nagila Raysha” czyli „Raduj się
Rzeszowie”, w którym wykorzystane są utwory kompozytora żydowskiego, Nachuma Sternheima.
SztukPuk Sztuka niedawno na scenie Wydziału Sztuki UR uraczyła
nas przepięknym plastycznie, bajkowym, groteskowym w formie i
pouczającym widowiskiem pt. „Jak
to niegrzecznym bywa źle”, wedle
scenariusza i w reżyserii Pauli

Czarneckiej. Społecznicy SztukPuk
Sztuki bez własnej sceny tworzą i
zapisują wspaniałe teatralne ślady
w tradycji miasta.
W grudniu 2013 r. monodramem „Ostatnie tango z Herbertem” Przemysław Tejkowski, były
dyrektor Siemaszkowej i aktor,
zainaugurował na pierwszym piętrze Capital Park przy ul. Rejtana
w Rzeszowie działalność Teatru
Nowego. Były kolejne premiery i
podziw widzów. Niełatwo jednak
prywatnie utrzymać stałą scenę. W
grudniu ub. roku powrócił artysta
monodramem „Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki” premierą
rzeszowską w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Ogromna
widownia i wzruszający przekaz
aktorski najwyższej klasy. Prawdopodobnie tamże ten spektakl
umieszczony zostanie na stałe w
programie owej instytucji kultury.
I na koniec wędrówki po rzeszowskich scenach kronikarsko
już tylko przypomnę dwa najważniejsze, najbardziej znane publiczności. Teatr Maska z repertuarem
głównie dla dzieci, ale i za obecnej
dyrekcji Moniki Szeli także z wieloma znakomitymi propozycjami
widowisk dla dorosłych. Historia
Teatru Lalki i Aktora zaczyna się
w roku 1953 pod mianem „Kacperek”, któremu wraz z uzyskaniem
własnego lokum przy ulicy Mickiewicza 13 „założono maskę” – jak

zwykł to nieustannie podkreślać
b. dyrektor Zbigniew Umiński.
Ten zasłużony teatr miejski jest
m.in. od kilku lat organizatorem
wspaniałego Festiwalu Teatrów
Ożywionej Formy Maskarada.
Dramatyczny Teatr im. Wandy
Siemaszkowej ma najdłuższą historię, znaczoną od wystawienia fragmentów „Wesela” 2 listopada 1944
roku, po kolejne premiery, w tym
m.in. „Balladynę” z 10 listopada
1945 roku, wyreżyserowaną przez
Wandę Siemaszkową. To już grubo
ponad 70 lat, pierwszego teatru w
wyzwalanej pookupacyjnej Polsce
i dlatego nazwanego u zarania
Teatrem Narodowym, bo tutaj
właśnie już „mogła przysiąść myśl
polska”, a Siemaszkowa „była najpiękniejszym jego uosobieniem”,
jak to literacko Wyspiańskim
określiła Krystyna Świerczewska.
Z narodowych szczytów nazewnictwa rychło nasza scena powróciła do wymiarów regionalnych i
miana Teatru Ziemi Rzeszowskiej,
by już wkrótce po śmierci dyrek-

Teatr Przedmieście - Cirkus
torki i niezwykłej artystki nazwać
się Teatrem imienia Wandy Siemaszkowej. Z tych początków
Rzeszów dumnie odnotowuje też
sławne później nazwiska sceny
polskiej, Adama Hanuszkiewicza

czy Kazimierza Dejmka, artystów,
którzy pojawili się tutaj za frontem
wojennym.
Ryszard Zatorski

OGŁOSZENIE
Administracja Osiedla Kmity
Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje, że posiada wolne lokale użytkowe
do wynajęcia, nadające się na działalność gospodarczą

W pawilonach handlowo-usługowych:
• przy ulicy Bohaterów 5 lokal o powierzchni 40,60 metrów kwadratowych, na I piętrze
• przy ulicy Bohaterów 7 lokal o powierzchni 18, 80 metra kwadratowego,
na parterze,
W budynku Przychodni Zdrowia, przy ulicy Witkacego 7 lokal o
powierzchni 14 metrów kwadratowych, I piętro.
Szczegółowe informacje o wymienionych lokalach można uzyskać
w biurze Administracji Osiedla Kmity, przy ulicy Bohaterów 5
w Rzeszowie lub telefonicznie pod numerem 17 856 47 86.

Scena z Hava Nagila Raysha

SPÓŁDZIELCZE I SAMORZĄDOWE
POCZUCIE PRZYZWOITOŚCI

Niewątpliwie, jako obywatele
każdej miejscowości, mamy takie
naturalne poczucie sprawiedliwości samorządowej. To jedna z
największych zdobyczy w zakresie
świadomości społecznej ostatnich 25 lat. Rozumiemy to jako
sprawiedliwe traktowanie przez
władze samorządowe wszystkich
podmiotów i każdego bez wyjątku
mieszkańca wspólnoty samorządowej. Chcemy sprawiedliwych
podatków. Oczekujemy równego
dostępu do dóbr, które tworzy
samorząd, do których jest ustawowo umocowany.
Skupię się szczególnie na relacjach samorządu ze spółdzielniami
mieszkaniowymi. Sprawa, jak się
orientuję, jest powszechna, czyli
dotyczy całego kraju. Z pozoru
banalna sprawa miejskich placów
zabaw. Z jednej strony jesteśmy
dumni, że powstają ogólnodostępne, pięknie wyposażone, jak z bajki, place zabaw z wykorzystaniem
środków unijnych w połączeniu
z samorządowymi. Z drugiej zaś
strony istnieje presja społeczności
spółdzielczych, aby podobne place powstawały w spółdzielczych
osiedlach. Na taką skalę i jakość
spółdzielców po prostu nie stać.
Zresztą to stanowi clou niesprawiedliwości. Nasze place zabaw też
są w mieście i też służą wszystkim
mieszkańcom, bo są z zasady

dostępne wszystkim bez wyjątku
mieszkańcom miasta. Widziałbym
rozwiązanie sprawy poprzez udostępnienie tych terenów pod budowę ze środków samorządowych
podobnie urządzonych terenów
rekreacyjnych.
Można, co dopuszcza ustawodawstwo, rozważyć zastosowanie
instytucji pomocy publiczno-prywatnej. Sprawa z pozoru banalna,
ale wymagająca w przyszłości uporządkowania. Z tym skojarzona
jest problematyka utrzymania placów, parkingów, dróg, przejść, które służą wszystkim mieszkańcom
miasta, bo przecież nie są ogrodzone, a wymagają potężnych środków
i zabiegów na ich utrzymanie. Z
jednej strony my spółdzielcy, jak
i wszyscy mieszkańcy miasta, płacimy od tych terenów podatki, z
drugiej jeszcze raz musimy wyegzekwować środki na sensowne
utrzymanie i zagospodarowanie
tych terenów. Zatem w przypadku
powszechnego udostępnienia tych
terenów winny być zwolnione od
podatków według zasady unikania podwójnego opodatkowania.
Z tym wiąże się także sprawa
pokrywania opłaty za oświetlenie
i utrzymanie oświetlenia. To też
jakby dualizm opłat ponoszonych przez spółdzielców. Tereny
wymagają również odpowiedniego
ubezpieczenia, gdyż w przypadku

wypadku, bez względu na to czy
poszkodowanymi są spółdzielcy,
czy użytkownicy korzystający z
tych ogólnodostępnych terenów, na
pewno domagają się zadośćuczynienia za szkody.
Tereny są zazwyczaj newralgiczne, gdyż znajdująca się na
nich infrastruktura podziemna
wyklucza zmianę ich przeznaczenia, więc znowuż służą wszystkim mieszkańcom. Wspomnieć
również wypada utrzymywanie
powszechnie dostępnych domów
kultury utrzymywanych przez
spółdzielców, gdzie dla przeciwwagi miasto utrzymuje podobne
obiekty ze środków samorządowych, czyli również finansowanych
przez naszych spółdzielców.
Problemem nam doskwierającym i budzącym poczucie nierównego traktowania jest relacja z
firmami samorządowymi, utrzymującymi wodociągi, oczyszczanie
miasta, ogrzewania mieszkań,
dla których jesteśmy hurtowymi
płatnikami, a sami borykamy się
z problemem zadłużeń wewnętrznych na wielkie kwoty. Ceny w
tym wypadku winny być zróżnicowane, choćby mając na uwadze
koszt rozliczeń tych mediów i
przekazywania pieniędzy. Gdyby
policzyć tylko koszt urządzeń
pomiarowych, pozostających na
naszym utrzymaniu (wodomierzy),

to są to miliony złotych. Sprawa
wymaga unormowania na szczeblu krajowym poprzez uchwalenie
sprawiedliwego prawa w tym
zakresie.
Utyskując w powyższych sprawach chcę zasygnalizować problemy do załatwienia na styku
samorząd aispółdzielcy. Jest prawdą powszechnie znaną, że spółdzielnie od czasu akcesji do Unii
Europejskiej zostały wykluczone
z korzystania z pomocy unijnej.
W moim przekonaniu stanowi
to dowód na liberalną, swoistą
obsesję przejawiającą się w dążeniu do unicestwienia polskiej
spółdzielczości mieszkaniowej.
Jako żywo stanowimy ogromną,
na razie nieobudzoną i ludną siłę
nacisku, która po powszechnym
przebudzeniu może stanowić o
prawdziwej poprawie poczucia
samorządności. W tym przypadku
nawet obywatele niemieccy – tak,
tak – zazdroszczą nam prywatnej
własności mieszkań, gdyż tam, w
odróżnieniu od naszej sytuacji,
większość mieszkań w miastach
jest wynajmowanych od bogatych gestorów. Spółdzielcza forma
zarządzania tym zasobem może
być formą obrony przed zakusami rozczłonkowania naszego
majątku, a przez to ograniczenie
przed zakusami kapitału, bo małe
rozczłonkowane i bez stosownej

Edward Słupek
reprezentacji wobec władz nie ma
odpowiedniej obrony własnych
interesów. To tylko przykład problematyki nurtującej spółdzielczość.
Piszę to dla przypomnienia
radnym, szczególnie wywodzącym się z naszego, spółdzielczego środowiska, bez względu na
opcje polityczne, bo przypomnę,
że w czasie kampanii wyborczej
zapowiadali wspomożenie spółdzielczości mieszkaniowej. Tym
artykułem zapowiadam zwołanie
forum spółdzielczości Rzeszowa,
spodziewając się efektu w postaci
choćby częściowego załatwienia
naszych spółdzielczych spraw.
Edward Słupek
Spółdzielnia Zodiak
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RZESZÓW PO ROCZNICACH
STANU WOJENNEGO

Grudzień to wysyp prawicowych
manifestacji związanych ze stanem
wojennym. To nie była jedynie dyskusja o historii wydarzeń. Rocznica
w tle miała problem, z jednej strony
czy Polska w UE pozostanie państwem narodowym, a z drugiej jaką
rolę w państwie ma spełniać polski
nacjonalizm. Polska jest rekordzistą
wywoływania powstań narodowych.
Kolejne powstanie przygotowywał
KOR, ale nie narodowe
Jest oczywiste, że Andropow lub
Breżniew pozwoliłby na przejęcie
władzy przez komandosów marcowych, będących doradcami Kuronia. Przecież żaden z kremlowskich
starców nie pozwoliłby na niekontrolowaną dezintegrację imperium
zewnętrznego, co byłoby nieuniknionym skutkiem upadku władzy
w Warszawie. Znana była pozycja
USA i ich stosunku do praskiej
wiosny. Amerykanie wykryli przygotowania do najazdu z powietrza i
z kosmosu, i gdyby chcieli przełamać
siłą podział jałtański oraz odpłacić
pięknym za nadobne w związku z
tym, co się działo w Indochinach,
to mieli świetną okazję do operacji
w stylu izraelskim. Pamiętajmy, że
Reagan nie był głupcem. Doskonale
rozumiał, na czyje polecenie WRON
rozprawiała się z „Solidarnością”.
Propagandę lekceważenia na użytek
ZSRR uprawiali panowie Bukowski i
Wiktor Suworow, którzy posługując
się przez nikogo niepodpisanymi
dokumentami twierdzili, że ZSRR

nie zamierzał interweniować w
Polsce. Przypomnę, że w 1939 roku
Polska podpisała z ZSRR 10-letni
pakt o nieagresji, no i co!
Liczne fakty wskazują na wielką
ochotę Honeckera i „dobrych Niemców” na interwencję w Polsce. Dla
STASI wydarzenia sierpniowe były
jednym z argumentów za wzmożoną inwigilacją i badaniem polskiej
opozycji, szczególnie na ziemiach
odzyskanych (materiały te, podobnie
jak informacje o tajnych współpracownikach STASI w Polsce, nie
są jak dotąd dokładnie zbadane).
Nie jest także tajemnicą, że wojska
czechosłowackie z wielką ochotą
odwdzięczyłyby się za w yprawę
Jaruzelskiego z 1968 roku.

STAN WOJENNY
OCHRONIŁ
POLSKIE ZAKŁADY
PRACY
Niewątpliwie stan wojenny wprowadził na Rzeszowszczyźnie dyscyplinę gospodarczą i społeczną. Z
trudem budowane zakłady pracy,
które dawały mieszkańcom pełne
zatrudnienie, należało ratować za
wszelką cenę. Przypomnijmy rzeszowskie zakłady pracy. Na terenie
zniszczonej przedwojennej Fabryki
Obrabiarek H. Cegielskiego uruchomiono Rzeszowskie Zakłady Elektromechaniczne „Predom-Zelmer”,
wybudowano kilkanaście nowych

zakładów przemysłow ych, m.in.
Zakłady Mięsne, Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Alima” (nawiązujące nazwą do
przedwojennej rzeszowskiej Fabryki
Cukierków), Zakłady Graficzne,
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
„Polfa”, Zakłady Automatyki Motoryzacyjnej, Zakłady Optyczne „Optores”, Fabrykę Wyrobów ze Srebra
„Resovia Silver”, Zakłady Przemysłu
Odzieżowego „Conres”. W Rzeszowie było blisko 18 tys. podmiotów
gospodarczych – w większości firm
prywatnych.

JAKIE BYŁYBY
SKUTKI KONFRONTACJI DLA POLSKI
Zwolen nic y kon f rontacji
mocarstw, czyli III wojny światowej,
nie przewidywali, jakie ten fakt
miałby skutki dla Polski. Armia USA
po raz pierwszy w historii ujawniła
plany bombardowań nuklearnych z
czasów zimnej wojny. Gdyby weszły
w życie, Warszawa, Poznań i kilkanaście innych miejscowości w Polsce
przestałoby istnieć. Dzięki staraniom
amerykańskiego NGO, akademickiego National Security Archive
(NSA) Pentagon ujawnił ściśle tajne
opracowanie pt. „Studium Wymagań
Broni Nuklearnej Strategicznego
Dowództwa Lotniczego na rok 1959”.

W instytucjach centralnych MON
w Mod li nie można
zapoznać się z planami
uderzeń atomowych na
GRANICA UNII EUROPEJSKIEJ
Polskę na wypadek wojWarto przypomnieć, że nie tak dawno ny, która była w Pakcie
MORDERCA
zniknęły ukraińskie rezerwy w złocie Warszawskim. WygląUHONOROWANY
o łącznej wartości 1,8 mld dolarów, a dałoby to tak.
Na liście celów PentaZabójca przedwojennego ministra także cała suma przeznaczona przez gonu znajdowało się 17
Baracka
Obamę
na
zasilenie
ukraińskiej
spraw wewnętrznych, Bronisława Pieobiektów w Polsce. Były
rackiego, Hryhorij Maciejko zostanie armii – bagatela, 450 mln dolarów. Jaki to działające w latach 50.
uhonorowany w miejscowości Konotop los spotka zatem 4 mld polskich złotych? bazy lotnicze i komunikacyjne oraz lotniska
w obwodzie sumskim na Ukrainie. Taką
UCIEKALI
wojskowe i cywilne w
decyzję podjęła tamtejsza rada miejska.
lub w pobliżu: Łeby, TarDecyzja została podjęta w ramach wcieOD UKRAIŃCÓW,
nowa, Przemyśla, Mrąlania w życie zapisów ustawy „O ocenie
ABY ICH TERAZ
gowa, Gliwic, Powidza,
komunistycznego i narodowo-socjaLECZYĆ?
Dęblina, Wałbrzycha,
listycznego (nazistowskiego) reżimu
Bielawy, Jędrzychowic,
na Ukrainie i zakazie propagandy ich
W czasie wzmożonych działań wojensymboliki”. Jedna z ulic otrzyma nazwę nych na wschodniej Ukrainie do szpitala Ludwikowic Kłodzkich,
Hryhorija Maciejki, zabójcy ministra w Dniepropietrowsku każdego dnia tra- Dzierżoniowa, ŻaroŚwidnicy, Sosnowspraw wewnętrznych Rzeczpospolitej fiają dziesiątki poszkodowanych. Rany wa,
ca, Władysławowa oraz
Polskiej, Bronisława Pierackiego.
można opatrzyć, ale już wpłynąć na Włocławka. Na liście
czas ich gojenia nie bardzo. Chyba że są też dwa duże miasta
POLSKA UTOPI
przyjedzie się do Lądka-Zdroju. Ten dol- z wieloma celami. W
4 MLD ZŁ
nośląski kurort opuściła właśnie kolejna, Poznaniu Amerykanie
czterdziestoosobowa grupa ukraińskich wyliczają trzy cele dla
Nowo wybrane władze Polski zde- obrońców Donbasu. W sumie na rehabi- uderzeń nuklearnych.
To lotniska: Bednary,
cydowały o wsparciu z pieniędzy NBP litacji było tu już ponad 100 osób.
stabilizacji systemu finansowego UkraPolacy czekają miesiącami na wizytę Krzesiny oraz Ławica.
W sa mej Wa riny. Problem w tym, że obecnie trwa u lekarza i zabiegi, w tym na rehabiliintensywny rabunek tego państwa i dre- tację, a ukraińscy żołnierze są w Polsce sz aw ie a mer yk a ńsc y
wyliczają aż
naż jego dóbr, w tym także finansów, co leczeni za nasze pieniądze i bez kolejki. stratedzy
15 celów wartych zbomoznacza, że żaden kraj, który zdecydował Ukraina ma swoje sanatoria, swoje szpi- bardowania przy użyciu

się na jakąkolwiek pomoc finansową dla
Ukrainy, najprawdopodobniej nigdy już
nie zobaczy swoich pieniędzy.

Pogrzeb ministra Pierackiego

tale, ma mnóstwo pieniędzy, ponieważ
rządzą tam oligarchowie, więc stać ich
na finansowanie takich rzeczy u siebie.
Zdzisław Daraż

Plan ataku jądrowego
na Polskę
broni atomowej, nie licząc trzech
lotnisk na Bemowie, Okęciu i w
Modlinie oraz celów w trzech miejscowościach wokół Warszawy w:
Ożarowie, Piastowie i Pruszkowie.
Owe 15 celów w Warszawie to węzły
komunikacyjne, port na Wiśle,
infrastruktura energetyczna, infrastruktura telewizyjna, dowództwo
lotnictwa, składy broni i amunicji
oraz warsztaty kolejowe. Po tych
uderzeniach z Polski nasz naród by
wyparował.

INTERNAUCI
WSPOMINAJĄ
CZASY PRL-U
Nie wszyscy w Polsce potępiają
PRL, w obronie którego wprowadzony został stan wojenny. Oto ich
opinie.
***
Widzę to nawet na przykładzie
przedsiębiorstwa, w którym pracuję
już 36. rok. W tym okresie wychowywałam dzieci i wszędzie brano
pod uwagę dochód na członka rodziny (przedszkole, wakacje dla dzieci
czy też inne świadczenia). To była
polityka prorodzinna. Natomiast w
chwili obecnej też przedkłada się
zaświadczenie o dochodach, jednak
chyba tylko do wglądu, bo żadnych
ulg z tego tytułu nie ma – wspomina
internautka Elżbieta.
***
W PRL-u uczciwym ludziom żyło
się znacznie lepiej niż dziś. Kraj się
rozbudowywał i ludzie byli sobie
życzliwi – uważa internauta Jurek.
***
Za tamtych czasów nie było tyle
bezprawia. Człowiek pracował, miał
zabezpieczenie socjalne. Może nie
wszystko było, ale inaczej się żyło.
Teraz strach pomyśleć, wszystko
drożeje, ludzie bez pracy – skarży
się internauta Lucjan.
***
Spora grupa internatów uważa,
że za czasów PRL życie było tańsze.
Wszyscy mieli mieszkania, samochód i każdy mógł wyjechać na
wymarzony urlop. Polskie samochody, polskie motocykle, polskie moto-

rowery, polskie samoloty, polskie
maszyny rolnicze i tak dalej - bardzo długo. A pracy się nie szukało,
do pracy kierowali. Na budowach
bloków mieszkalnych pracowano
po nocach. Na „złodziejowie” każda osoba miała domek (synowi też
postawili). Mieszkania się dostawało
od firmy, w której się pracowało.
Praktycznie za darmo. Teraz też
można kupić od ręki, tylko zawsze
jest pytanie: Czy spłacę za życia? Czy
dzieci będą jeszcze spłacać? A jak
wywalą z roboty – mieszkanie pod
młotek, rodzina pod most? Super ta
demokracja! – narzeka internauta
Classic.
Podobne zdanie ma internauta
Bolesław Nieszczególny: – Jestem
i byłem „robolem”. Przed stanem
wojennym zaczynałem pracę zawodową w dużym zakładzie pracy
(4500 zatrudnionych). Otrzymałem
z zakładu mieszkanie, kupiłem sobie
za własne zarobione pieniądze samochód. Co roku mogłem wyjechać na
wczasy (za granicę też). Żona nie
pracowała. Kolejki pamiętam, ale czy
one były uciążliwe? Nawet bezpartyjny mógł się zwrócić o pomoc do
sekretarza – pomogli. Teraz, aby żyć
na przyzwoitym poziomie pracuje od
20 lat co dzień 12 godzin. Czy o to
nam chodziło? Syn skończył studia
i zarabia 1200 zł. Jak ma założyć
rodzinę? Kto ją utrzyma?
***
Internauta o nicku Stanisław
także uważa, że dziś jest gorzej niż
30 lat temu: – Pracuję w tym samym
zakładzie i na tym stanowisku. Zarabiałem 3500 zł, obecnie zarabiam
2000 zł. Wtedy pracowałem sam i
utrzymywałem 4-osobową rodzinę.
Teraz pracuję z małżonką i starcza na normalne, zwykłe wydatki.
Przykłady cen: papierosy najtańsze
sporty 3,50, a dziś? Wódka – cena
porównywalna. Chleb, wędliny –
cena podobna. Ryby i sery teraz są
droższe – pisze internauta.
Celowo nie zamieszczam opinii
negujących dorobek PRL, ponieważ
czyni to codziennie 80 procent
polskich czasopism, którymi włada
kapitał niemiecki.
Zdzisław Daraż
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BURMISTRZ STRASZY RZESZOWEM

Na łamach lokalnego dziennika, w
artykule o konsultacjach społecznych
w sprawie przyłączenia do Rzeszowa
kolejnych miejscowości, wypowiedział
się burmistrz Głogowa Małopolskiego,
Paweł Baj. Trudno dziwić się wyrażeniu przez niego sprzeciwu zamysłowi
włączenia do miasta dwu i pół jego
sołectw: drugiej części Miłocina,
Pogwizdowa Nowego i Rudnej Małej.
Nawet jeśli jest to irracjonalne z
punktu widzenia rozwojowego interesu tych wsi. Dla mnie to naturalny
odruch lokalnej władzy, jeśli ktoś chce
pomniejszać jej gospodarstwo. Ambitny burmistrz zawsze potraktuje taki
zamiar jako godzenie w jego status,
a utratę swoich sołectw jako plamę
na swoim honorze. Tylko bardzo
rozgarnięci burmistrzowie i wójtowie
są w stanie spojrzeć na problem nie
ambicjonalnie, a racjonalnie. Ale
to już wyższa szkoła jazdy ze sfery
psychologii władzy. Najczęściej jednak funkcjonuje zrozumiały i ludzki
mechanizm szkapy dorożkarskiej.
Jednak pan Baj, zamiast wykazać,
że jest w stanie lepiej od prezydenta

Stanisław Kłos

Zgodnie z zapowiedzią kolejną
opowieść o dolnie naszej „wiernej rzeki” rozpoczniemy krótką informacją
o Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku
Krajobrazowym. Utworzony w 1993
roku zajmuje obszar o powierzchni
blisko 26 tysięcy ha, obejmujący
południowe partie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Strzyżowskiego.
Ciągnie się szerokim pasem od Korczyny na wschodzie po Kamienicę
na zachodzie, obejmując najwyższe
partie obu Pogórzy, wyróżniające się
urozmaiconą rzeźbą terenu, budową
geologiczną i bogactwem środowiska
przyrodniczego.
Kolejna opowieść o dolinie Wisłoka
obejmuje jej część administracyjnie

Hitlerowski schron w Stępinie

Rzeszowa zadbać o te swoje miejscowości i ich mieszkańców, ucieka
się do wymyślania bzdur i straszenia
miastem, jako drapieżnym wilkiem-bankrutem. Jako złym gospodarzem
straszyć nie może, bo w ystarczy
spojrzeć, albo zapytać, mieszkańców
wcześniej przyłączonych miejscowości,
ile zyskali na połączeniu. Wychodzi,
że nigdy nie mieliby szans na taki skok
cywilizacyjny, jakiego doświadczyli.
Oczywiście, jacyś malkontenci zawsze
się znajdą. Prezydentowi Tadeuszowi
Ferencowi nigdy nie chodziło o sugerowany przez burmistrza Baja skok
na kasę przyłączanych sołectw, lecz
rozwojowe możliwości miasta i okolic.
Takiej kasy w żadnym z tych sołectw
nie było, nie ma i nie będzie, także i
w tych głogowskich. Zawsze miasto
musiało sporo w przyłączone miejscowości inwestować, czyli dopłacać.
Że też pan burmistrz nic o tym nie
słyszał, dziwne! Jedynie w przypadku,
gdyby doszło (ale takiego jeszcze nie
było) do przyłączenia całej gminy,
istnieje możliwość skorzystania ze
100-milionowego bonusa rządowego,

lecz pieniędzy znaczonych, skierowanych wyłącznie na potrzeby przyłączanej gminy. Gdy tę kwotę pomnożyć o
możliwości skorzystania z funduszy
unijnych – rachunek jest bardzo duży.
Ale tylko w takim przypadku. Jeśli
burmistrz Baj, jako samorządowiec,
o powyższych realiach nic nie wie, to
niechaj się weźmie solidnie za naukę,
albo zamiast wypowiadać się o tym, o
czym nie ma zielonego pojęcia, idzie
lepiej na nieszpory, albo weźmie się za
dzierganie na drutach. Ponoć działa
uspokajająco.
A teraz o czymś, co w wypowiedzi
burmistrza powala dyletantyzmem.
Tak bredzić ma prawo Franio czy
Jacenty pod budką z piwem, a nie
burmistrz na urzędzie. Ponoć Rzeszów
ze względu na zadłużenie za dwa
lata będzie bankrutem, zarządzanym
komisarycznie, a zatem jaki sens ma
łączenie się z czymś tak paskudnym.
A tu akurat wszystkie wyspecjalizowane międzynarodowe i krajowe
instytucje analityczne oraz ratingowe
twierdzą coś dokładnie odwrotnego.
Wśród dużych miast polskich pro-

gnozują rozwój jedynie Warszawy
i Rzeszowa. Renomowana Agencja
Fitch Rating jeszcze w październiku
ubr. potwierdziła międzynarodowy,
długoterminowy rating Rzeszowa dla
zadłużenia na poziomie BBB, czyli
jednym z najwyższych, a krajowy na
poziomie A+. Oznacza to, że pozytywne BB odzwierciedla poprawę
wyników operacyjnych miasta, zgodną
z oczekiwaniami Fitch, bezpieczny
wskaźnik długu oraz niskie ryzyko
pośrednie. W dodatku zespół ekonomistów prof. Witolda Orłowskiego,
analizujący rzeszowski fenomen rozwojowy, niedawno także wysoko ocenił zdolności rozwojowe i znakomite
zarządzanie miastem. Czy to znaczy,
że w tej agencji i innych instytucjach
specjalistycznych z górnej półki siedzą bandy niewydarzonych durniów,
którzy nie mają pojęcia o finansach
i ekonomii, a jedynym znawcą tych
problemów jest wybitnie oświecony
burmistrz Paweł Baj z Głogowa Młp.?
Trochę skromności i powściągliwości
jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
Tak dla edukacyjnej informa-

cji pana burmistrza wyjaśniam, że
wskaźnik zadłużenia Rzeszowa mieści
się w średniej i bezpiecznej strefie
krajowej. Ponoć zbliżony do niego
jest i w Głogowie. Zaś jeśli prawda
jest inna i gmina Głogów nie ma
długu, to mieszkańcy powinni swojego burmistrza wywieźć do lasu,
no nie na taczkach, ale aksamitną
karetą już można. Świadczyłoby to
bowiem, że zmarnował niepowtarzalną, historyczną szansę optymalnego
wykorzystania funduszy unijnych z
rażącą szkodą dla swoich obywateli
i ich potomnych. Następnej takiej
szansy w przewidywalnym czasie już
nie będzie. Tak dobry gospodarz nie
powinien postępować!
A swoją drogą, ciekaw jestem, jakie
kroki podejmie rzeszowski Magistrat
w stosunku do burmistrza za medialne
fajdanie świetnego wizerunku miasta, które jest już nie tylko krajową i
europejską marką. Może, jak zwykle,
wykaże się wyrozumiałym miłosierdziem chrześcijańskim? Poza tym w
Głogowie Młp. chyba wszyscy zdrowi.
Roman Małek

W GÓRĘ DOLINY WISŁOKA CZ. V

W BRAMIE FRYSZTACKIEJ

należącą do gminy Frysztak. Rozpoczyna się od wioski Cieszyna. W jej
rejonie dolina skręca na południowy
wschód i gwałtownie się zwęża. Na jej
drodze pojawia się charakterystyczne
przewężenie, zw. Bramą Frysztacką.
Rzeka przedziera się tu pomiędzy
dwoma pasmami wzgórz, Jazowej od
wschodu i Klonowej Góry od zachodu,
których krańce oddalone są od siebie
o jakieś 100- 150 m. Za bramą dolina
ponownie się rozszerza. Na horyzoncie, po jej zachodniej stronie, pojawia
się wyniosły pagór. Na jego wierzchołku widać zabudowania Frysztaka, nad
którymi góruje wysoka wieża kościoła,
stanowiąca dominujący element w
okolicy.
Frysztak będący niegdyś miasteczkiem, to dziś duża, ładnie zabudowana
wieś, stanowiąca lokalny ośrodek
gospodarczy, która pomimo przeciwności losu zachowała charakter
miasteczka. Miasto Frysztak było
lokowane w 1366 roku przez króla
Kazimierza Wielkiego. Początkowo
stanowiło własność królewską, potem
klasztoru cystersów w Koprzywnicy,
zaś od początków XVI wieku szlachecką. Położone na uczęszczanym
trakcie handlowym przez kilka stuleci
było znaczącym ośrodkiem rzemieślniczym, miejscem targów i jarmarków,
później jednak utraciło
znaczenie i
o s t at e c z n ie
w 1934 roku
również prawa miejskie.
Z w iekowej
pr z e s z ł o ś c i
miasteczka
pr aw i e n i c
nie pozostało. Historyczna zabudowa

rynku została niemal kompletnie
zniszczona podczas walk frontowych
w 1944 roku, pozostały tylko wyjątkowo obszerny rynek i kościół. To
okazała, lecz już nowsza budowla.
Wzniesiony został w 1927 roku według
projektu znanego architekta, Stanisława Majerskiego. Jego ozdobą jest
charakterystyczna, cylindryczna wieża
wysokości 50 m. Wewnątrz zachowało
się nieco elementów wyposażenia z
poprzedniej świątyni, w tym ołtarz
główny w stylu regencji z 1753 roku.
Gmina Frysztak jest w tej części doliny Wisłoka ostatnią gminą
należącą do powiatu strzyżowskiego.
Swoim zasięgiem obejmuje kilkanaście
sołectw, z których kilka to miejscowości o dużych walorach krajoznawczo-turystycznych.
Pod tym względem najbardziej
interesująca jest północno-zachodnia
część gminy, obejmująca pasmo Klonowej Góry, w całości wchodzące w
skład Czarnorzecko-Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego. Tworzy je grupa wzgórz o niemal górskim charakterze szczelnie okrytych lasami, rozpoczynających się od Bramy Frysztackiej.
Najwyższe z nich to: Bardo (534 m),
Chełm (528 m) i Klonowa Góra (525
m). U ich podnóży, na zachód od
Cieszyny, w dolinie potoku Stępina,
leży wioska Stępina. Wioska lokowana
w 1369 roku stała się szerzej znana
dopiero w połowie ubiegłego stulecia.
W 1937 roku odkryto tu złoża rudy
darniowej, które eksploatowano jeszcze po wojnie. W jej otoczeniu czynne
było także kilka kamieniołomów, po
których pozostały ciekawe wyrobiska.
W zakamarkach okolicznych wzgórz
kryje się wiele uroczych i tajemniczych
zakątków. Jenym z nich jest urocza,
drewniana kapliczka na szczycie góry
Chełm, pochodząca ponoć z XVII
wieku. Z uwagi na unikatowe walory

Kościół w Gogołowie
przyrodnicze w 1996 roku utworzono
tu rezerwat przyrody „Chełm”, obejmujący 155 ha.
Mało znana wioska ponurą sławę
zyskała podczas niemieckiej okupacji.
Znajduje się tu potężny żelbetonowy
schron, zbudowany przez Niemców w
latach 1940-1941, potocznie określany
jako „kwatera Hitlera”, stanowiący
schronienie dla pociągu sztabowego,
zaś w jego otoczeniu jest też kilka
strzegących go schronów bojowych.
Od kilkunastu lat udostępniony do
zwiedzania jest filią strzyżowskiego
muzeum.
Niedaleko Frysztaka, przy drodze
do Brzostka, leży duża wieś Gogołów.
Usadowiona na szerokim siodle stanowiącym dział wód pomiędzy zlewniami Wisłoka i Wisłoki, wyróżnia się
atrakcyjnym położeniem. Nad wioską,
od południa, pomiędzy dolinami
wspomnianych rzek, ciągnie się długi,
odsłonięty grzbiet (454 m), słynący
z rozległych i pięknych widoków. W
centrum wioski stoi dwa kościoły,
stary drewniany i nowy murowany.
Ten pierwszy to prawdziwa perła
drewnianej architektury. Zbudowany

w 1672 roku, nawiązuje stylem go
architektury gotyku. W jego wnętrzu
kryje się cenne wyposażenie pochodzące z XVII-XVIII wieku oraz najstarszy zabytek, gotycka chrzcielnica
z XVI stulecia.
Podobnie cenny zabytek architektury sakralnej znajduje się w Lubli,
dużej wsi położonej przy drodze z
Twierdzy do Jasła. W tej wsi, o której
pierwsze wzmianki pochodzą z XII
wieku, znajduje się równie interesujący zabytek drewnianej architektury
sakralnej. Stojący na zboczu wzgórza
kościół parafialny, pierwotnie gotycki,
pochodzi z przełomu XV i XVI wieku.
Później nieco przekształcony posiada
wieżę dobudowaną w 1798 roku. Interesujący, barokowy wystrój wnętrza
pochodzi z XVIII wieku.
W tej części doliny Wisłoka i jej
otoczeniu jest jeszcze wiele interesujących obiektów i zakątków, miejsc
dostarczających wrażeń widokowych,
doskonałych dla wypoczynku i rekreacji. Czas jednak kończyć. Zwiedzanie
ułatwia dobra sieć dróg, nawet tych
lokalnych i kilka szlaków turystycznych. Warto tu zaglądnąć.

NOWOMOWA

ZARAŻONY PROPAGANDĄ NAJGORSZY SORT

Gdzie by nie pojechał – nikt inny
jak sam premier Cameron, to rzekomo
mówią mu, że jest wielkim przywódcą.
Taki komplement usłyszał w Polsce,
od górnej półki politycznej. Niech
będzie! Nie ma o co spierać się, bo i
po co? Przecież drugim Churchillem
i tak nie zostanie. Ale mnie bardziej
interesuje, co mówią mu tam, gdzie by
pojechał? Zaocznie różne rzeczy ludzie
wyplatają o nieobecnych. Gorzej już,
gdy trzeba mówić człowiekowi wprost.
Skąd jednak nasi wiedzieli, co mówią
o angielskim premierze tam, gdzie
nie pojechał? Pewnie służby specjalne
ministra Kamińskiego już zaczęły
bardzo sprawnie i skutecznie działać,
albo jakaś dobra wróżka to przepowiedziała. A swoją drogą, to gdziekolwiek
nasi politycy by pojechali, to zawsze
jest zabawnie, aż miło, choć wielkimi
przywódcami nie są. Ale nadymają
się, jakby byli. Dał temu przykład sam
minister Waszczykowski. Internet boki
zrywa, a strachliwi chą zakopywać
rowery, zaś małolaty drżą o swoje
hulajnogi.

Najgorszy sort – Polaków, oczywiście, to wszyscy ci, którzy nie popierają Prezesa I Ogromnego i pyszczą
w obronie jakiejś tam demokracji,
konstytucji i praworządności, że o
wolności nie wspomnę. W dodatku
wszyscy mają ponoć niesprawne
głowy, są komunistami i złodziejami.
Tako rzecze sam Prezes I Ogromny
i jego wiecowy wodzirej, Joachim
Brudziński. Świetny w tej roli! Lepszy
od filmowego Stuhra. Na manifestację
12 grudnia ponoć ci od demokracji, o
zgrozo, przyjeżdżali do stolicy autobusami. W głowie nie mieści się taka
arogancja. Za to 13 grudnia wszyscy
bez wyjątku na marsz organizowany
przez PiS przyjechali z całego kraju
pewnie wyłącznie rowerami, konno
i na osiołkach. A zapchana autokarami cała ul. Gagarina, to był tylko
pokaz siły naszej niezw yciężonej
Armii Zbawienia. I to jest ta trzecia
prawda góralska według ks. Tischnera. Szkoda tylko, że autor tego
wyzwiska nie skorzystał z polskiego
odpowiednika angielskiego okre-

ślenia – sort. W naszym języku to
najprościej – gatunek. Dlatego samo
użyte określenie pod względem języka
i głoszonych przez Kamyczka zasad
dobrego wychowania to paslednij sort,
jak mawiają Amerykanie, którzy znają
rosyjski.
Oddać most – w Rzeszowie miał
ponoć w październiku prezydent
Tadeusz Ferenc. W dodatku ta wyjątkowej urody przeprawa im. Tadeusza
Mazowieckiego jest rzeczy wiście
czymś imponującym i szybko stanie
się jednym ze współczesnych symboli miasta. Jednak istnieje drobne
zastrzeżenie – nie do mostu, ma się
rozumieć. Po usłyszeniu takiej informacji od razu powstaje zwątpienie, nie
tylko językowe. Ba, nawet kryminalne
podejrzenie! Jeśli bowiem prezydent rzeczywiście ów most oddawał,
to musiał go uprzednio od kogoś
pożyczyć, albo, nie daj Boże, komuś
podpieprzyć. Inaczej przecież oddawać się nie da. Ale skoro tak ogłosił
pewien zacny prezes, to znaczy, że coś
na ten temat musiał wiedzieć, ale nie

powiedział. Dlatego jestem w sporej
rozterce. Muszę poprosić o poważne wyjaśnienie moich rozterek. W
rzeczywistości prezydent mógł tylko
coś mieszkańcom dać, ale to dotyczy
raczej rzeczy, które są jego własnością.
Zatem w przypadku mostu nie wchodzi w rachubę. Za to z wielką pompą
mógł go przekazać, albo jeszcze ładniej – dokonać uroczystego otwarcia
pięknego obiektu, otwarcia połączonego z cięciem niczego niewinnej wstęgi.
Według mnie lepiej byłoby, zamiast
owej wstęgi, przerżnąć (nie mylić z
zerżnięciem) jakiś szlaban albo inną
zaporę drogową.
Zarażeni propagandą – tak pan
Selin, mąż prawy i sprawiedliwy,
jak najbardziej, nazwał uczestników
demonstracji zorganizowanej przez
Komitet Obrony Demokracji 12 grudnia 2015. Coś mi się wydaje, że jeśli
już, to bardziej zainfekowany pisofobią jest raczej autor tej wypowiedzi,
aniżeli tacy uczestnicy protestu przeciwko psuciu polskiej demokracji, jak:

Krzysztof Materna, Maja Komorowska, Agnieszka Holland, Marek Kondrat, Lech Wałęsa, Henryk Wujec czy
Władysław Frasyniuk. Pan Selin musi
jeszcze zjeść sporo beczek dobrze ukiszonej kapusty i ekologicznej baraniny,
aby próbować się z nimi porównywać.
Tyle w tym obraźliwym stwierdzeniu
prawdy, ile w ustaleniu św. Tomasza
z Akwinu, że zarodek płci męskiej
staje się człowiekiem po 40 dniach,
zaś zarodek żeński po 80 dniach.
Dziewczynki natomiast powstają z
uszkodzonego nasienia lub też w
następstwie wilgotnych wiatrów. Ot
co! Pozostaje jeszcze zastanowić się, co
to jest zarażenie. Propaganda nie ma
zarazków, zatem i ich przeniesienie na
kogoś jest nierealne. Można zarazić się
grypą, syfem a nawet śmiechem, ale
propagandą? No cóż, pewien klasyk
kabaretowy twierdził – jaka zima,
taki bałwan.
Roman Małek

ECHO RZESZOWA

Rozmaitości

BOHATEROWIE NASZYCH ULIC

ANIELA KRZYWOŃ

Usiądź Sybiraku wygodnie w
fotelu
I powspominaj, mój ty drogi
przyjacielu,
Jak w mroźny luty przed wieloma
laty
Wieziono nas na Sybir, w łagry
lub za kraty,
Bez sądu i wyroku, daleko od
kraju,
W odległe, śnieżne miejsca sowieckiego „raju”.
Tadeusz Witas
Pod naciskiem ludzi z „Solidarności”, później PO, w Rzeszowie odebrano ulicę Anieli Krzywoń, a rondo przyznano z litości
„Polakowi”, Jackowi Kuroniowi.
Nie wymienię obywateli naszego
miasta, którzy zasiadali w tym
okresie w komisji ds. nazewnictwa ulic.
Aniela Krzywoń urodziła się
w woj. stanisławowskim. Pochodziła z rodziny o tradycjach
patriotycznych, jej ojciec Tadeusz
walczył w legionach, a także w
kampanii wrześniowej. W 1940
roku rodzina Krzywoniów została deportowana w głąb ZSRR, do
wsi Jakutino. Polacy wywiezieni
na Sybir marzyli o powrocie do
Polski. Taką szansę stworzyła
armia Andersa oraz armia Berlinga.
Aniela 29 maja 1943 roku
wstąpiła jako ochotnik do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie
otrzymała przydział do 2. kompanii fizylierek 1. Samodzielnego
Batalionu Kobiecego. Podczas
bitwy pod Lenino Anielę przydzielono do oddziału ochrony
sztabu 1. Dywizji Piechoty, z
zadaniem ochrony ciężarówki

Aniela Krzywoń

z dokumentami sztabowymi.
Samochód trafiony niemiecką
bombą lotniczą stanął w płomieniach. Aniela Krzywoń, nie
zważając na płomienie oraz
ostrzał wroga, uratowała z ciężarówki skrzynię z dokumentami i
dwóch rannych, sama zaś zginęła
w pożarze.
Za swój czyn została pośmiertnie odznaczona Orderem Virtuti Militari V klasy, tytułem
Bohatera Związku Radzieckiego.
Pochowana na polskim cmentarzu wojskowym w Lenino.
Jej imię noszą ulice w wielu
miastach Polski, m.in. w: Bielsku-Białej, Krakowie, Łodzi, Nowej
Dębie, Skierniewicach, Szczecinie, Warszawie, Zabrzu, Zielonej
Górze oraz za granicą w Rosji,
w Kańsku na Syberii. 5 stycznia
1985 roku w syberyjskim mieście
Kańsk odsłonięto pomnik Anieli
Krzywoń.
Zdzisław Daraż
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WOŁYŃ PAMIĘCI WYMAGA
Na ukończeniu jest film Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”.
To długo, zbyt długo, oczekiwana epopeja o tragicznych losach
kresowych rodaków, poddanych nieludzkiemu ludobójstwu
przez nacjonalistów ukraińskich
spod znaku OUN UPA. Film
ma mieć swoją premierę w
październiku tego roku, a już
rozpoczynają się dziać wokół
niego dziwne i niezrozumiałe
podchody polityczne różnych
speców od polityki historycznej
i głoszenia podobnych. Odzywa
się dyżurny u tych znawców
duch rusofobii i afiliacji Ukrainy. Treść i wymowa filmu
Smarzowskiego, zresztą zgodna
z historyczną prawdą, sprawia,
że nie jest on po drodze z tymi
politycznymi naprawiaczami
historii. Dlatego chcieliby najchętniej uczynić z niego „półkownika”, czyli wstawić go na
magazynową półkę, zamiast
skierować go do szerokiego
upowszechniania. Ponoć mamy
ważniejsze sprawy, o których
powinniśmy informować świat.
No, chociażby takie, jak znakomicie potrafiliśmy przegrywac
powstania, ku chwale polityków
historycznych.
Takie zapędy wywołują reak-

Kadr z filmu „Wołyń”

Wojciech Samorzowski na planie filmu „Wołyn”

Kadr z filmu „Wołyń”

cje wymiotne u normalnego
Polaka, ale dla „poprawnościowych” historyków to nie
ma najmniejszego znaczenia.
Sądzimy jednak, że publiczność,
po wejściu filmu na ekrany,
zagłosuje nogami za historycznymi racjami. Pamięć o wołyńskiej rzezi ze wszech miar na to
zasługuje.
Zdzisław Daraż

TANKUJ
STACJA BENZYNOWA
UL. LUBELSKA
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TEATR MA CZARODZIEJSKĄ MOC

Już od ponad cwierćwiecza znane są w
Rzeszowie teatralne eksperymenty Janusza Pokrywki. Pomijam te prowadzone
w ramach Teatru Kacperek, z którym
związany był przez lata. Ta formuła była
jednak dla jego teatralnej wyobraźni zbyt
ciasna. Dlatego stworzył sobie własny teatr,
Scenę Propozycji, skrojony na miarę jego
artystycznych ambicji i możliwości. Teatr
ów funkcjonował przy Kacperku, Estradzie Rzeszowskiej, MDK, aż kilka lat temu
inscenizacją „Dwoistości” stał się teatrem
uczelnianym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Prof. UR dr hab. Janusz Pokrywka jest
w dziedzinie sztuki swoistym człowiekiem
orkiestrą. Absolwent krakowskiej ASP, z
dyplomem z pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego, stał się znanym rzeszowskim:
malarzem, rysownikiem, scenografem,
reżyserem teatralnym, nauczycielem akademickim, animatorem kultury i jeszcze
tym, czym kto chce. W jego eksperymentalnej inscenizacji dzieła Sławomira Mrożka „Kynolog w rozterce” trudno było nie
zauważyć interesującej interpretacji scenicznej roli Przyjaciółki Ptaków w wykonaniu
Joanny Sitarz. Uroczej, scenicznie wyrazistej
i niezwykle ekspresyjnej aktorki, bardzo
naturalnie poruszającej się w teatralnej przestrzeni. Gdy dowiedziałem się od Janusza,
że pani Joanna nie jest zawodową aktorką,
moja ciekawość wzrosła do tego stopnia, że
poprosiłem ją o rozmowę. Zaproszenie z
właściwym sobie wdziękiem przyjęła.
- Pani Joanno! Wygląda to tak, jakby pani
występowała na scenie już od poczęcia.
- Bez przesady. Ale kontakt z jakąś
namiastką teatru miałam już od piątej klasy
podstawówki, gdzie świetliczanka, urocza
pani Roma, organizowała nam czas wolny
poprzez krótkie przedstawienia.
- Spodobało się?
- Nawet bardzo. Nigdy nie trzeba było
mnie do tego namawiać.
- A tak już na poważnie, kiedy zaczęło się?
- Też w podstawowej dziesiątce. Właśnie
wtedy Janusz Pokrywka z Aliną Ciechanowską organizowali dziecięcy zespół teatralny
przy MDK w Rzeszowie. Dostałam propozycję nie do odrzucenia, czyli uczetnictwa w
nim, z której ochoczo skorzystałam.
- A, Janusz! Stara miłość teatralna nie
rdzewieje?
- Pewnie tak! Ale zagrałam wówczas

tylko w dwóch przedstawieniach i nastąpił rem, lepiej zająć
mój dłuższy rozbrat z teatrem. Poważniej się tym, co ćwizajęłam się swoją edukacją.
cz y i k szta ł- Janusz tak łatwo odpuścił?
ci w yobraźnię,
- Proponował mi rzeczywiście ambitną stwarza warunrolę jeszcze w czasie mojej nauki w szkole k i b e z p o s re dśredniej, ale zrezygnowałam z niej. Miałam niego kontaktu
wówczas zupełnie inne priorytety.
z i nny mi, co
- Na długo?
rodzi przyjaźnie,
- Do zakończenia studiów. Jakoś w tam- pozwala na prawtych latach specjalnie nie kręciło mnie to. dziwe otwarcie
Sama nie wiem, dlaczego.
się na świat. Uczy
- Aż tu nagle?
wrażliwości i daje
- Żadne nagle. Po studiach podjęłam du ż o r a d o ś c i .
pracę w urzędzie wojewódzkim, gdzie pra- Nie rezygnujcie
cowała także żona Janusza, którą on czasem z tego!
odwiedzał. Chcąc, nie chcąc, natknął się
- A może być
na mnie.
też przedszkolem
- No i zaczęło się?
zawodostwa?
- Coś w tym rodzaju. W 2006 roku zagra- Jak najłam w bajce autorstwa Janusza „Panama”. I bardziej! Dwie
tak powoli wsiąknęłam w ten jego teztralny moje teatra lne
swiat. Od tamtej pory nie zagrałam tylko koleżanki, Aliw jednym spektaklu realizowanym przez cja Pietruszka i
Janusza – „Straganie jabłek”.
Dorota Krempa,
- Teatr dla mnie to...
są już zawodo- Ciekawa i kształcąca zabawa, odskocz- w ymi aktorkaJoanna Sitarz
nia od codzienności, taka interesująca m i, a dy plom
podróż w głąb ludzkiej duszy.
scenografa zdo- Chodzi pani do teatru?
była inna, Beata
sztukę, pokazać sceniczne uroki. Przymusu
- Oczywiście, w dodatku bardzo to lubię, Klimkowska.
jednak nie będzie. Wybór to ich sprawa.
chociaż nieco inaczej przeżywam spektakle.
- Swoje latorośle pogoni pani do teatru?
- Diękuję! W pani wydaniu teatr jes tnaPrzecież poznałam teatralną kuchnię.
- To nie tak. Ja obowiązkowo będę musia- prawdę uroczy i mądry.
- Próby nie męczą?
ła ich doprowadzić do teatru, uwrażliwić na
Roman Małek
- Wręcz przeciwnie! Mogę mieć
zły dzień w pracy, czy gdzie indziej,
przychodzę na próbę, zobaczę grupę z
moim przyszywanym tatusiem Januszem i wszystko staje się fajne, troski
CZ. XVI
znikają, jak ręką odjął. Teatr ma
czarodzieską moc, łagodzi obyczaje.
Po dwóch kolejnych tytułach drużynowych uregulować. Prywatne sprawy zawodników
- Nie ciągnęło na zawodostwo?
mistrzów Polski w 1960 i w 1961 roku rzeszow- brały górę nad interesami zespołu. Kierow- Nigdy nie miałam i nie mam ska Stal w 1962 r. przegrała mistrzostwo na nictwo sekcji zmieniano kilka razy w roku. Z
takich aspiracji. Dla mnie to głów- rzecz Górnika Rybnik, sama zdobywając tytuł sekcji zostali odsunięci długoletni działacze:
nie remedium na trudy codzienno- wicemistrzowski. Mimo drużynowej porażki, Teofil Kępka, Władysław Jankowski, Romuald
ści. Będę w teatrze dopóty, dopóki żużlowcy Stali osiągnęli w tym sezonie wiele Iżewski.
Janusz będzie mi w nim towarzyszył. sukcesów indywidualnych. W 1962 r. najlepszy
Sekcja piłki nożnej Stali, po awansie do I
Korzystam z tego, że mam życiową sportowiec rzeszowszczyzny Florian Kapała ligi, zmieniła diametralnie sytuację w klubie.
swobodę i nieograniczony czas wolny. zdobywa swój czwarty tytuł indywidualnego Cały zarząd klubu był zainteresowany tylko
Założenie rodziny może to zmienić. mistrza Polski na żużlu (poprzednie w 1953, sprawami piłki nożnej, zapominając, że to
- Radziłaby pani małolatom zaba- 1956, 1961). Wraz ze Stefanem Kępą reprezen- właśnie m.in. żużel utorował piłkarzom drogę
wę w teatr?
tują Polskę w wielu turniejach i spotkaniach do I ligi. Żużlowcy podczas swoich rozgrywek
- Oczywiście! Zamiast ślęczeć międzynarodowych, zajmując czołowe lokaty.
na własnym stadionie gromadzili po około 30
przy komputerze i przed telewizoPo dwukrotnym zdobyciu tytułów DMP tys.widzów, były środki. W kadrze zawodniczej
sekcja żużlowa Stali nie osiągnęła już tylu Stali byli jedni z najlepszych w kraju: Kapała,
sukcesów, ile właśnie w tych latach, o których Kępa, Kościelak, Kolberg, Spychała, Batko,
wspominałem, tj. w latach sukcesów: Floriana Ciepiela, Stawecki, Malinowski. Teoretycznie co
Kapały, Stefana Kępy, Jana Malinowskiego, najmniej przez kilka sezonów Stal nie powinna
Józefa Batki, Janusza Kościelaka, Mariana Spy- oddać tytułu drużynowego mistrza Polski.
chały, Mariana Staweckiego, Adama Ciepieli,
Było inaczej. Stal w 1963 r. potrafiła wygryJana Kolberga. Do sukcesów żużlowców przy- wać większą część zawodów, ale ważne dla
czynili się też dwaj mechanicy, niezastąpiony układu tabeli przegrywała. W kwietniu 1963
Roman Szernborn oraz Romuald Kazimierzow- r. zdeklasowała Wybrzeże Gdańsk, wygrywaski. W latach 1962, 1963 stalowcy, zdobywając jąc 61:16, następny mecz przegrywa z Polonią
tytuły wicemistrzowskie, potwierdzili przyna- Bydgoszcz 36:42, w czerwcu pokonali Unię
leżność do czołówki krajowej sportu żużlowego. Leszno 53:26 oraz ubiegłorocznego mistrza
Po tych sukcesach i wzmocnieniu sekcji kil- Polski Górnika Rybnik 40:38, we wrześniu Stal
koma dobrymi zawodnikami, żużel w Rzeszo- wygrywa ze swoją imienniczką w Gorzowie
wie stracił trochę na popularności na rzecz piłki ze Stalą 53:24. W tym też miesiącu Stal przenożnej. Sekcji tej podporządkowano wszystko grywa w Rybniku decydujący mecz o drużyi prawie wszystkich. Mimo to żużel był nadal nowe mistrzostwo Polski 35:43. Spotkanie to
dyscypliną, która dostarczała wiele emocji odbywało się w bardzo ciężkich warunkach,
kibicom pochodzącym przeważnie z wiosek i przy ciągle padającym deszczu, na rozmokłym
małych miast. W Rzeszowie pomału żużel prze- torze, wieczorem przy świetle elektrycznym.
staje być sportem nr 1 dla jego mieszkańców.
Właśnie te warunki zadecydowały, że Stal mecz
Miejskie Przedsiębiorstwo
W 1963 r. w drużynie żużlowej wicemistrza, przegrała. Przegrany pechowo mecz, mimo zdoWodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Polski rzeszowskiej Stali nastał duży regres. bycia tytułu wicemistrza kraju, pogłębił kryzys
Sekcja nie była już kolektywem. Nastąpiły draż- żużlowców Stali.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
liwe sprawy, które trzeba było jak najszybciej
Ryszard Lechforowicz
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POWIEDZIELI

Gdy widzę hańbienie zawłaszczony
znak Polski Walczącej, a na tle tego znaku hajlującego narodowca, to czuję, jak
pamięć tamtych wspaniałych młodych
ludzi z powstania została podeptana.
pisarz Stanisław Brejdygant
Robicie zamach na demokracje, bo
uchwałami stwierdzacie niekonstytucyjność ustaw. Różnym rządom zdarzało
się odrobinę pychy, ale wy w kilka dni
przebiliście to, co działo się w Polsce przez
ostatnie 28 lat.
poseł Rafał Trzaskowski
PiS karmi się konfliktem, zarządza
strachem i nienawiścią, nie ma szacunku
dla prawa, instytucji demokratycznych
wolności obywatelskich i konstytucyjnych.
Agnieszka Holland
To co się dzieje wokół Trybunału, to
jest ignorancja pomieszana z ignorancją i
brakiem wyobraźni rządzących. Sytuacja
bez precedensu w naszej historii.
prof. Jerzy Stępień

Będziemy, rzecz jasna, dowiadywać się,
że prezydent (prawnik) dostawał rozmaite
ekspertyzy konstytucjonalistów. By sparafrazować Fredrę „Nie brak prawników na
tym świecie”. Niektórzy z nich będą mieli
duże powody do wstydu.
prof. Wojciech Sadurski
Przyszłoroczny budżet Rzeszowa jest
nieco skromniejszy od ostatniego. Będzie
to budżet oczekiwania na nowe rozdanie
pieniędzy unijnych
radna Jolanta Kazimierczak
PiS brakuje w Sejmie większości, by
zmienić konstytucję. Dlatego próbuje na
tyle sparaliżować Trybunał, żeby nie był
w stanie uchylić decyzji rządu, które będą
na pograniczu konstytucyjności albo wręcz
niezgodne z konstytucją.
Aleksander Kwaśniewski
Miasto powinno inwestować w kulturę
wysoką, to się przekłada na rozpoznawalność i przynosi jeszcze więcej pieniędzy i
inwestycji. Powoduje, że ludzie chcą tu
mieszkać. Wykształceni młodzi ludzie
powinni cieszyć się i być dumni z tego, że
mieszkają w Rzeszowie, w mieście gdzie są
wydarzenia, o których się mówi.
prof. Witold Orłowski
W Polsce jest „wiele rzeczy do poprawienia”, ale przede wszystkim należy budować
zgodę. – A on robi wszystko, aby Polaków
dzielić, aby irytować, denerwować. Nie
tak powinna wyglądać prezydentura. Nie
tak powinien zachowywać się prezydent .
Lech Wałęsa.
Nie rozumiem, skąd się bierze strach
przed debatą o Polsce w Parlamencie
Europejskim. Jesteśmy w Unii od ponad
dekady. Wróciliśmy we wspólnotę, jesteśmy

ZEZEM NA WPROST

dzisiaj jej immanentną częścią. Większość
uchwalonego dziś w Polsce prawa to przepisy wcześniej uzgadniane na szczeblu
europejskim.
publicysta Konrad Niklewicz
Demokratyczna opozycja powinna
wspomagać nowo powstały Komitet
Obrony Demokracji, nie próbując jednak
uczynić z niego przybudówki żadnej partii.
senator Marek Borowski
Nikt nie ma prawa uznać, że może być
niezależny od sądów. A ktoś, kto twierdzi:
„mnie nie obowiązują wyroki Trybunału”,
nie ma prawa nazywać się państwowcem.
prof. Jerzy Hausner
Bardzo by się dziś przydał stanowczy
głos Episkopatu, ganiący ekscesy, które
podpalają ludzkie serca, wzywający do
szacunku wobec inaczej myślących, do
wyzbycia się agresji werbalnej oraz do
poszanowania Konstytucji RP.
publicysta Karol Sawicki
Wpychamy się nawzajem w ekstremizm, nie prowadzimy dyskusji, tylko
trzeba się wypowiedzieć jesteś tu albo tu.
Do czego nas ta wojna doprowadzi? Do
rozlewu krwi? Jesteśmy niedaleko.
aktor Maciej Stuhr
Rzeszów, Podkarpacie dopiero buduje
swoje struktury. Nie zorganizowali u siebie
manifestacji, bo nie zdążyli jej zgłosić. Ale
przyjechali do Warszawy, są z nami.
Mateusz Kijowski

Jeżeli funkcjonariusz publiczny zaangażuje się w hecę WOŚP, niech nazajutrz
składa raport o zwolnienie ze służby.
poseł Stanisław Pięta:
Prawie połowa Polaków sądzi, że
ich dzieci będą miały gorzej niż oni
sami. Narasta przeświadczenie, że trafny
wybór szkoły, studiów, zawodu, rozsądne
pokierowanie losem dziecka jest prawie
niemożliwe.
publicystka Ewa Wilk
Niedojrzała demokracja, taka jak polska, staje się polem dla hien, spryciarzy i
prędzej czy później kończy się w dyktaturze albo w parodii demokracji.
reżyser Krystian Lupa
Byłam posłem piątej i szóstej kadencji.
Takiej rozpierduchy jeszcze nie było.
posłanka Jolanta Hibner podczas
sejmowej debaty nad ustawą o TK
Jak się nie opamiętamy, to będę musiał
jeszcze raz stanąć na czele i poprowadzić
ten bój.
Lech Wałęsa
Wybrał Marian Ważny

Jarosław Kaczyński w 1997 roku w wywiadzie
dla „Gazety Wyborczej” wyjaśniał, dlaczego zrezygnował z wyborczego startu z list Ruchu Społecznego AWS, którego przecież był współtwórcą.
Powiedział wówczas, że stało się tak, bo w AWS
zbyt wielką rolę odgrywała właśnie partia nazwana przez niego TKM (Teraz k... my), która chciała
zagarnąć dla siebie wszystkie stanowiska rządowe.
Wystartował skutecznie z innego ugrupowania.
Po latach przyznał gdzieś tam, że to wyjątkowo
eleganckie określenie wymyślił pomaturalny Marek
Kuchniński z Przemyśla, obecnie marszałek sejmu.
Nie wnikam w detale. Ogłosił to jednak Prezes
I Ogromny. Od tej pory żyło to określenie już

15

stachanowską wydajnością, lecz i w wyniszczającym
czasie pracy, niezgodnym z żadnymi zasadami
racjonalności. Posłanka Kempa, wedle jej dumnego
oświadczenia, przetyrała non stop nawet 24 godziny
i jeszcze gotowa była na następne. Tak rwie się kobita do roboty! W dodatku była rześka, nakarmiona,
wykupkana oraz prezentowała staranną fryzurę!
Gdy się chce, to można. Tylko dlaczego podczas
debat plenarnych sala jest pusta po prawej stronie?
Jednak przyśpieszać trzeba będzie jeszcze bardziej.
Noce będą coraz krótsze.
Nastąpił także czas niespotykanie lekceważącej,
tromtadrackiej arogancji zwycięzców i obrażania
tych, którzy myślą inaczej. Dzielenia Polaków na
tych dobrego i gorszego sortu. Wszystkie poważne
autorytety prawnicze, konstytucyjne i demokratyczne, łącznie z uznanymi uczelniami i organizacjami
międzynarodowymi, stały się nic nieznaczącym
barachłem w zestawieniu z takimi tuzami w tym
względzie, jak chociażby: marszałkowie Kuchciński
i Terlecki, poseł Piotrowicz czy minister Ziobro.
Dla marszałka Brudzińskiego poważny, niemiecki,
konserwatywny organ prasowy jest szmatławcem,
a wysoki funkcjonariusz unijny zwykłym urzędniczyną. Taka wypowiedź nie przystoi poważnemu
politykowi mojego kraju. Bardziej pasuje do kiepsko
wychowanego bywalca podrzędnej knajpy.
Na indywidualne spojrzenie zasługuje posłanka
Krystyna Pawłowicz. Tyle niedorzeczności, ile ona
wyplata i wypisuje, trudno pomieścić w czymkolwiek. Zaś jej sposób bycia woła o pomstę nie tylko
do kobiecego nieba! Kreuje się z jednej strony na

TERAZ K... MY!

własnym życiem, aż obecnie zaczęło niezwykle
precyzyjnie odzwierciedlać poczynania prezesa i
jego rewolucyjnych bojowników. Wygrali wybory
dzięki miodoustym harcownikom, schowaniu się
prezesa oraz głębokiemu zakonspirowaniu posłów
w rodzaju ministra Macierewicza i posłanki Pawłowicz. Lud ten uładzony wizerunek kupił. Można
rzec, że i wybory prezydenckie i parlamentarne
przebiegały ze strony PiS w wersji light. A po
wyborach pojawiło się prawdziwe hard oblicze z
prezesem w roli głównej. Zawsze rewolucje miały
entuzjastyczne i uduchowione oblicza. Rewolucja
spod znaku „Teraz k... my” ma zaś oblicze złości,
pogardy i nienawiści.
W naszym parlamencie, w obu jego izbach,
pojawiła się niespotykana potęga mocy. Diabli
wiedzą – jasnej czy ciemnej jej strony? Co za
niesprawiedliwość, jak mawia pewien publicysta,
w USA huragany, w Anglii powodzie, a u nas PiS.
Parlamentarzyści, spacyfikowani rządzącą siłą,
tyrają dniami i nocami, zarywając nawet wigilijne i
sylwestrowe przyjemności. Najgorzej było z wigilią,
bo to ponoć najbardziej rodzinny ceremoniał w
roku, a tu ci, mający pełną gębę prorodzinności,
sami to olali i innych zmusili do wystawienia na
szwank owych niezbywalnych uczuć. Myślałem,
że chodzi o to, iż niektórzy posłowie w wigilijne
godziny zaczną mówić ludzkim głosem. Gdzież
tam! Wśród nocnej ciszy, władza nic nie słyszy.
Nastąpił w naszym parlamencie chwalebny
powrót idei Aleksieja Grigoriewicza Stachanowa,
twórczo rozwiniętej przez rodzimego górnika, Wincentego Pstrowskiego. Młodzieży wyjaśniam, że ów
Stachanow zapoczątkował przodownictwo pracy
w Związku Radzieckim. Fedrując w 1935 roku w
Donbasie wykonał 1 475 proc. normy, czyli przewidywanego wydobycia węgla w ośmiogodzinnym
czasie pracy. Nasz Pstrowski z Zabrza był gorszy,
lecz 293 proc. normy też robi wrażenie. Ale Stachanow dostał za rekord: dom, konia z bryczką, wysoką
premię i dwa Ordery Lenina, a Wincenty tylko premię i jeden Order Sztandaru Pracy. Ciekaw jestem,
na co liczą posłowie i senatorowie jedynie słusznej
partii? Czy chodzi o konia z bryczką, a może o
owe ordery? Tym bardziej, że pracują nie tylko ze

jakąś intelektualnie mobilną damę parlamentarną.
Przyniosła nawet do Sejmu wachlarz. Nie wie jednak, biedactwo, jak go powinno się używać. Nie
służy ten oryginalny przedmiot do wachlowania
brzucha, ale zupełnie innej, tej myślącej części
kobiecego ciała. Chociaż mogło być jeszcze gorzej.
Mogła, dla przykładu, wachlować swoje podpiwniczenie, używać tego rekwizytu do walenia się po
głowie albo jako tacki pod kanapki. Jednak zdecydowanie bliżej jej do bazarowej przekupki, aniżeli
prawdziwej, dystyngowanej damy. Z drugiej strony
usilnie chce stworzyć wizerunek kobiety walecznej,
z wodzowskimi inklinacjami, zwłaszcza w kwestii
mediów. Prezentuje się jak Wolność prowadząca
lud na barykady. Cóż z tego! Emilią Plater naszego
parlamentu z pewnością nie będzie. Może liczyć
jedynie na znaną w dawnym wojsku funkcję markietanki, no bo przecież ciurą obozowym nie może
zostać z oczywistych względów.
Nie tylko ja zastanawiam się, o co może docelowo chodzić Prezesowi I Ogromnemu? Zaczął
nie od tego, co w jego imieniu naobiecywali w
kampanii jego namiestnicy – prezydent Duda i
premier Szydło, lecz od wojny z Trybunałem Konstytucyjnym, przejmowania mediów publicznych,
które są ponoć nieobiektywne, a staną się takie pod
rządowym batem oraz rozwalania bezpartyjnego
korpusu urzędniczego, z mozołem budowanego
przez kilka kadencji, i wprowadzeniem w to miejsce
peerelowskiej nomenklatury partyjnej. Coś nie za
bardzo u niego także z szacunkiem dla dorobku
śp. brata prezydenta, który Konstytucję i Trybunał
Konstytucyjny uważał za niepodważalną świętość,
a nawet myśl o zawłaszczeniu publicznych mediów
przez rząd traktował jako pomysł wart politowania
i śmiechu. Ale Lech Kaczyński był bardziej niezależny aniżeli prezydent Duda. Znawcy przedmiotu
twierdzą, że Prezes I Ogromny zamierza zostać
takim współczesnym marszałkiem Piłsudskim. Ale
jak się ma Sulejówek do Żoliborza, a Kasztanka do
kota? Nie te czasy, nie te imponderabilia! To nie
lepiej już dać się wybrać większości parlamentarnej
na króla? Sejm uchwali, Senat w nocy klepnie, a
prezydent nad ranem podharata. I szlus!
Roman Małek

KTO PIJE NAJWIĘCEJ?

Raport „Diagnoza społeczna 2015” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie
pozostawia złudzeń. Najwięcej piją twórcy,
artyści, dziennikarze i literaci. W czołówce
zestawienia znaleźli się również lekarze.
Badanie przeprowadził zespół prof. Janusza Czaplińskiego. Spośród ok. 200 pytań
sondujących kondycję polskiego społeczeństwa dwa dotyczyły alkoholu. W pierwszym
autorzy wprost pytali o kwestię świadomego

nadużywania napojów wyskokowych, w
drugim zaś poruszali zagadnienie rozwiązywania życiowych problemów poprzez
zaglądanie do kieliszka.
Wyniki zanalizowano także na tle grup
zawodowych. Największy odsetek przyznających się do nadużywania alkoholu (21,5
proc.) dotyczył artystów, twórców, dziennikarzy i literatów. Tuż za nimi znaleźli się
operatorzy maszyn i urządzeń górniczych
(16,2 proc.), a trzecie miejsce „zajęli” robotnicy w górnictwie i budownictwie (13,8
proc.).
Na niechlubne podium nie trafili lekarze,
weterynarze i dentyści. Zajęli czwartą lokatę.
Do nadmiernego spożywania alkoholu przyznało się 12,6 proc. przedstawicieli tej grupy.
Mężczyźni częściej piją więcej niż
powinni.
Do nadmożesz zwrócić się o pomoc:
używania Tu
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
a lkoholu Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależprzyznało nień, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17,
tel. 17 85 81 181, 17 86 240 18.
się 10,2
* Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 17,
tel. 17 861 17 44.

Materiał sponsorowany ze środków miejskich na przeciwdziałnie alkoholizmowi
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Z ŁAWECZKI NAD WISŁOKIEM

Mamy kolejny rok, a ja siedzę
sobie na tej ławeczce i myślę nad
styczniowymi życzeniami, ale nad
takimi dla całego społeczeństwa.
Altruistka jestem, a co! O dzieci,
emerytów, służbę zdrowia, oświatę
troszczy się rząd, a ja nie będę mu
wchodzić w paradę. Ach, żeby to
nasze społeczeństwo mogło pozbyć
się tych ciągłych nerwów, odreago-

scu. Niech ten 2016 rok będzie pod
znakiem piaskownicy i łopatek!
***
Ta k jest! Piaskow nica d la
wszystkich i tych lepszego sortu,
i tych drugich. Oczywiście, tym
pierwszym należy się lepsza piaskownica i większe łopatki, bo
reprezentują całe podwórka. O ile
pamiętam wydarzenia, jakie miały miejsce w piaskownicy, to od
czasu do czasu, grzebiąc w piachu,
wygrzebywało się coś, co w skrócie
nazwać można pozostałością po
kotach. Jak powszechnie wiadomo, koty lubią piasek, oczywiście
w wiadomym celu. Od czasu do
czasu więc, sypiąc piaskiem, zdarzyło się sypnąć ową pozostałością.
Cuchnęło toto, ale miało tę zaletę,
że było twarde, zbrylone. A więc i
ewentualne rany, zadane przeciwnikowi, były bardziej dolegliwe.
A potem? Umyło się ręce i szło
na obiad z niewinna miną, by
po chwili znowu, albo zgodnie

DUŻE DZIECI
W PIASKOWNICY
wać wielopokoleniowy stres...
Wiem, wiem, wiem! Wybudować gdzie tylko się da piaskownice
i dołączyć kilka kompletów łopatek. Pamiętam, że na mojej międzyblokowej piaskownicy przy ulicach Dąbrowskiego i Pstrowskiego
często, będąc dziećmi, biliśmy się
łopatkami i obsypywali piaskiem.
A jak coś, to szło się z płaczem
do mamy, że Adam, czy Wojtek
zbili nas straszliwie łopatkami i
zasypali oczy piaskiem (pomijając,
oczywiście, że wszyscy tłukliliśmy
się po równo). Zawsze byli winni
tylko oni, nigdy my.
Oj, potrzeba teraz piaskownicy,
potrzeba. Wszyscy wszystkich
obsypują piaskiem złośliwości,
pokazują sobie języki i tupią nogami, że niby tu byli, są i już. I wznoszą modły, by tych innych ziemia
pochłonęła, albo głośno skarżą się
na prawo i lewo, że cosik brzydko
waniajet w przejętej przez nich
piaskownicy. A do kątów postawić, albo by klęczeli na grochu,
tylko kto się teraz odważy te duże
dzieci przywołać do porządku?
Tak to jest, jak dzieciaki dorwą się
do władzy, choćby to było jedynie
trzymanie przez jakiś czas łopatki.
No, więc proszę Siły Wyższe o piaskownice i łopatki w każdym miej-

budować, albo sypać piachem po
oczach.
Ja k w każdej piaskownicy,
oprócz walczących o przestrzeń
do zabawy, była też grupka, która kompletnie nie interesowała
się walką, tylko coś tam sobie
budowała. Jakaż radość przychodziła, gdy udało się zburzyć im
te budowle! Niektórzy natychmiast lecieli na skargę do ,,władzy
zwierzchniej’’, a niektórzy zmieniali piaskownicę. Albo przerzucali
się na budownictwo drewniane w
pobliskich krzaczorach. Rzecz
jasna, zdarzały się chwile, gdy
wszyscy budowaliśmy to samo:
zamki, drogi, fosy, ale to nie trwało długo. Teraz, gdy upłynęło parę
lat, człowiek podświadomie zdaje
sobie sprawę, że burzenie cudzych
budowli nie było rzeczą słuszną.
Ale co tam, co poszaleliśmy, to
nasze. A rzeczą, która najbardziej
utkwiła w pamięci z tego okresu,
było to, że ten, który miał większą
łopatkę, mógł więcej sypać po
oczach. Proste? No, jak nie, jak
tak! Zatem, Ninko, zgadzam się
z Tobą – piaskownice dla wszystkich, tylko żeby nie cuchnęły po
kilku latach.
Nina Opic + Yetyss Kezungg

POLICJAŁKI
METODĄ
NA FUNKCJONARIUSZA
W przeddzień Trzech Króli oszuści,
podając się za funkcjonariuszy CBŚ i
policji prowadzących akcję przeciwko
oszustom w Rzeszowie, oszukali kobietę. Straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych,
nie zorientowała się, że rozmawia z
oszustami.
Oszuści wykorzystali znany już
schemat postępowania. Po południu do
mieszkanki Rzeszowa na telefon stacjonarny zadzwonił nieznany rozmówca
i podając się za znajomego poprosił o
adres, po czym rozmowa urwała się.
Kilka minut później zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako funkcjonariusz CBŚ. Miał prowadzić akcję
przeciwko oszustom, a jej powodzenie
miało być uzależnione od wybrania
pieniędzy z banku i przekazania ich
funkcjonariuszom. Kobieta podała
rozmówcy numer swojego telefonu
komórkowego. Mężczyzna zadzwonił
na komórkę. W celu potwierdzenia
swojej wiarygodności, nakazał kobiecie, aby nie przerywając połączenia
zadzwoniła pod numer alarmow y
policji. Banknoty miały być znaczone,
co umożliwi zatrzymanie oszustów, a

pokrzywdzonej zapewni zwrot wydanej
gotówki. Po zakończeniu akcji rzekomy
policjant miał przyjść do kobiety z
prokuratorem.
Mimo wątpliwości, ulegając perswazji rozmówcy, który groził konsekwencjami prawnymi, kobieta wybrała
z banku pieniądze. W pobliżu placówki
przekazała je innemu mężczyźnie,
który miał być policjantem. Przez
cały czas nie przerywała połączenia
telefonicznego z rzekomym funkcjonariuszem CBŚ. Już po powrocie do
domu zorientowała się, że jednak padła
ofiarą przestępstwa i skontaktowała się
z policją.
Policjanci apelują, aby nigdy nie
prz ek a z y wać ż ad nych pien ięd z y
pośrednikom, osobom nieznanym, a
mającym działać w imieniu rzekomo
potrzebującego pomocy krewnego,
albo podających się za funkcjonariuszy
różnych służb.
Przypominamy – policjanci nigdy
nie pośredniczą w przekazywaniu pieniędzy. Nigdy też, nawet w przypadku
prowadzonego postępowania przeciwko
oszustom, policjanci nie będą żądali
przekazywania jakichkolwiek kwot.
Natomiast zawsze funkcjonariusze
nawiążą bezpośredni kontakt z osobą
zgłaszającą. Nawet w razie odmowy nie
grożą za to jakiekolwiek konsekwencje
prawne. W przypadku, gdy rozmówca

podaje się za policjanta lub innego
funkcjonariusza, należy ROZŁĄCZYĆ
SIĘ i skontaktować z najbliższą jednostką policji dzwoniąc najlepiej z
telefonu stacjonarnego pod numer 997.

GROŹNY CZAD
W pierwszą, bardzo mroźną niedzielę stycznia policjanci interweniowali w mieszkaniu przy ulicy Kochanowskiego w Rzeszowie. Leżącego w
łazience mężczyznę znalazła współlokatorka, która wezwała pogotowie
ratunkowe. Przybyły na miejsce lekarz
stwierdził jego zgon, a strażacy stwierdzili w mieszkaniu podwyższone stężenie tlenku węgla. Najprawdopodobniej
to było przyczyną śmierci 25-letniego
mężczyzny.
Policjanci przypominają: Główną
przyczyną ulatniania czadu, a w konsekwencji zatruć tlenkiem węgla są
niesprawne przewody kominowe, wentylacyjne, spalinowe i dymowe, a także
wadliwe podłączenia lub niesprawność
urządzeń grzewczych lub niefrasobliwość użytkowników urządzeń
grzewczych, którzy zasłaniają otwory
wentylacyjne, we własnym zakresie
instalują urządzenia grzewcze i dokonują przeróbek instalacji kominowych.
(46)

Przyjdzie taki z flintą do lasu, usiądzie na myśliwskiej ambonie i tylko żłopie, chrapie oraz smrodzi,
ku zgorszeniu stałych mieszkańców lasu. Zwykły szkodnik. Panie jeleń. Nie ma się co obcyndalać.
Rogiem go na dzień dobry, a później drugim rogiem na ponowne dzień dobry, żeby zapamiętał! Na
dowidzenia dołóż mu pan z buta! Przecież jest pan u siebie! Flintę mu zostaw. I tak nie wie, z której
strony kulka wylatuje.

MĄDROŚCI

Nie lubię ludzi, którzy w życiu nadużywają dwóch
przypraw – ciągle słodzą, albo stale pieprzą.
E. Stachura

KRZYŻÓWKA
1

9

To moja wina i mogę ją zwalić na kogo chcę.
C. Chanel

11

Żeby być złośliwym, wpierw trzeba być inteligentnym.
B. Shaw

14

Kiedyś ludzi traktowałem dobrze, teraz z wzajemnością.
A. Hopkins
To nieprawda, że droga do serca mężczyzny prowadzi
przez żołądek. Myślicie, że faceci do kochanki chodzą
na pierogi?
G. Zapolska
Mam tyle spraw na głowie, że nie nadążam z olewaniem ich.
Zasłyszane
Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych
i możliwości wykorzystania do prac domowych.
św. Tomasz z Akwinu
Zebrał Rom

2

3
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Nim powiesz kocham, pomyśl, czy potrafisz.
M. Samozwaniec

Nie ma nic niemożliwego dla człowieka, jeśli nie musi
sam tego zrobić.
M. Achard

czasopismo mieszkańców.
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Poziomo: 3/ styczeń, luty,
marzec 2016 roku, 7/ Irena, znana piosenkarka, która rozpoczynała karierę w
„Mazowszu”, 8/ konik na biegunach, 9/ mecz, spotkanie
sportowców, 10/ ptaki z rodziny kaczek, rzadko u nas bywają,
11/ rodzaj kiełbasy lub sera żółtego, 14/ pieszczotliwie o matce,
15/ stolica Albanii, 16/ cyfrowy z obiektywem.
Pionowo: 1/ np. studniówka, 2/ ostatnia w „Echu Rzeszowa”,
z krzyżówką, 3/ wrzaski, hałasy, 4/ kawony, duże kule o smacznym miąższu, 5/ wyłożone na półkach, 6/ lżenie, kłamanie, 11/
gałganek do wycierania kurzu, 12/ kieszonkowa, ma zarówkę
i baterie, 13/ solenizantka z 13 stycznia.
Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych
pod adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła
zawierające literę Ł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z
poprzedniego numeru nagrodę otrzymuje Maria Wiśniewska
z Rzeszowa.
Emilian Chyła
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