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Zespół „Gabcia i Przyjaciele”, założony w 2002 roku przez Waldemara Wywrockiego i przez niego nadal prowadzony, wziął udział w castingu do telewizyjnego programu TVN
Mam Talent. Zespół tworzy 120 maluchów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 20. Fot. A. Baranowski.

NASI Z ZAGRANICY

W Rzeszowie, tylko w samej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, studiuje około 1500 osób z
zagranicy, z różnych państw. To trzecia uczelnia w
Polsce pod tym względem, bo tylko nieznacznie WSIiZ
wyprzedzają w tym względzie Uniwersytety Warszawski i Jagielloński. Prezydent Tadeusz Ferenc na spotkaniu w ratuszu przed koncertem głównym niedawnego
festiwalu Wschód Kultury ESK mówił o tym z dumą,
witając m.in. „naszych” Chińczyków z tej uczelni.
Można nawet określić, że ta uczelnia o charakterze międzynarodowym i wielokulturowym wypełnia
ogromne funkcje integrujące młodzież z różnych
krajów, uczy toleranci wzajemnej i w przyszłości procentuje biznesowymi i innymi relacjami, zważywszy, że
studenci ci pochodzą m.in. z: Algierii, Białorusi, Brazylii, Chin, Holandii, Indii, Iranu, Finlandii, Francji,
Malezji, Mołdawii, Nepalu, Nigerii, Niemiec, Portugalii,
Pakistanu, Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainy i USA. Ale
wszak i na Uniwersytecie Rzeszowskim mamy słuchaczy Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z
Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”, którzy rekrutują
się głównie z państw zza naszej wschodniej granicy,
w tym najliczniej z Ukrainy. Oni rozwijają tutaj znajomość języka polskiego, bo przygotowywani są do
studiów w Polsce w różnych ośrodkach akademickich.
W ramach Polonusa zawsze w lipcu funkcjonuje Szkoła
Letnia Kultury i Języka Polskiego. Na uniwersytecie
studiuje kilkadziesiąt osób z zagranicy, na Politechnice
Rzeszowskiej także.
Miejsce studiów nierzadko jest wyborem miasta, w
którym się potem realizuje ambicje zawodowe. Część
owych studentów z zagranicy, po ukończeniu polskich uczelni, zostaje u nas na dłużej, czasem na stałe.

Wiele osób z Ukrainy – jak się szacuje, grubo ponad
milion – pracuje w Polsce sezonowo, a niektórzy nawet
od wielu lat. Można rzec, że należałoby od nich też
wymagać znajomości języka polskiego. Ale to wszak
zrozumiałe, że szukając u nas pracy, owi cudzoziemcy
choćby w minimalnym stopniu potrafią się porozumieć
w naszym języku, a z biegiem pobytu nabierają nawet
biegłości. I to powinno być normą, a pomoc państwa,
jak w przypadku rzeszowskiego Polonusa, powinna
być widoczna, bo to inwestycja opłacalna długofalowo. Kiedyś może znikną owe kordony na granicy ze
wschodnimi sąsiadami – wtedy także łatwiejsze będzie
zbliżanie społeczeństw, jeśli potrafią się wzajemnie
zrozumieć bez pomocy tłumaczy.
Dla przykładu w Austrii czy Nowej Zelandii kształcenie obcokrajowców stanowi jedno z kluczowych źródeł przychodów w usługach. Oczywiście, niezmiennymi
od lat liderami, przyjmującymi co roku największą liczbę kandydatów z innych krajów, są: Stany Zjednoczone,
Australia, Kanada, Francja, Niemcy i Wielka Brytania.
Te kraje mają ponad 6-procentowy udział w globalnym
rynku międzynarodowej edukacji wyższej. Polska o
sześć razy mniej i zajmuje w tym względzie jedną z
końcowych pozycji. Ale i u nas te tendencje zmieniają
się pozytywnie od czasu, gdy staliśmy się członkami
Unii Europejskiej. Została nawet powołana specjalna
Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako Obcego, której zadaniem jest przygotowywanie
oraz przeprowadzanie egzaminów państwowych z
języka polskiego jako obcego. Celem jest dopasowanie
się do reguł potwierdzania znajomości języków obcych,
jakie obowiązują już w państwach Unii Europejskiej.
Ryszard Zatorski

PODKARPACKA RADA
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO

W czerwcu odbyło się w Łysej Górze spotkanie wyjazdowe PRDPP
ze 150 przedstawicielami reprezentującymi 90 organizacji pozarządowych z 9 gmin powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego.
Spotkanie prowadził Wojciech Zając, wiceprzewodniczący PRDPP.
Stanisław Kruczek, wicemarszałek sejmiku podkarpackiego poinformował o pomocy prawnej i finansowej, udzielanej przez samorząd
województwa dla NGO. Zebrani dyskutowali o kierunkach i zasadach
współpracy z podkarpacką radą.
Spotkanie odbywało się w domu ludowym, gdzie powitała gości
Teresa Laskowska, sołtys wsi Łysa Góra i radna gminy Nowy Żmigród oraz Grzegorz Bara, wójt gminy. Imprezę uświetniła koncertem
Katarzyna Makoś, a kulinariami koła gospodyń wiejskich. Po spotkaniu Roman Frodyma (autor monografii o zachodniogalicyjskich
cmentarzach wojennych) oprowadził członków RDPP po zabytkowych
obiektach sakralnych i cmentarzach z I wojny światowej w: Łysej
Górze, Nowym Żmigrodzie, Desznicy i Smolniku.
Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

2

ECHO RZESZOWA

Nr 07 (247) rok XXI lipiec 2016 r.

KOMENTARZE

NAJBARDZIEJ
ŚMIERDZĄCE
OSIEDLE
Zdzisław Daraż
Mieszkańcy osiedla 1000-lecia znów skarżą się na fetor z zakładów drobiarskich firmy Res-Drob. Powstał on ponad 60 lat temu.
Wtedy nie był to środek miasta, a obrzeża.
Najbardziej dokucza fetor mieszkańcom ul. Konopnickiej, Klonowej, Warszawskiej. Tragedia zaczyna się latem, ponieważ nie
można uchylić okna, a dzieci nie mogą wyjść na boisko.
Fetor pochodzi z rozkładającego się mięsa, które jest wywożone
wywrotkami przykrytymi tylko plandeką. Mieszkańcy wielokrotnie interweniowali u szefów rady osiedla rzeszowskiej spółdzielni
mieszkaniowej oraz samorządowej. Jan Potera, przewodniczący
rady osiedla RSM i Bogusław Sak, kier. administracji mówią,
że alarmowali w ratuszu, u marszałka i wojewody, sanepidzie,
ochronie środowiska. Prosili właściciela firmy, by zastosował inną
technologię lub sposób pozbywania się odpadów poprodukcyjnych,
bo te najbardziej zasmradzają osiedle. I nic.
Danuta Majka, rzecznik rzeszowskich zakładów drobiarskich
Res Drob, oświadczyła, że – przecież problem przykrego zapachu
udało się już rozwiązać. Wcześniejsze niedogodności, za które
przepraszaliśmy na spotkaniu z prezydentem i mieszkańcami,
związane były z problemami technologicznymi w otwartej podczyszczalni ścieków. Zainstalowaliśmy filtry biologiczne, które
po kilku próbach, bo musieliśmy dobrać odpowiednie parametry, zadziałały. W tej chwili ze zdumieniem więc słyszę, że jest
problem.
Dodaje, że dała mieszkańcom numer telefonu i prosiła o informacje, gdyby odczuwali niedogodności związane z zapachem.Telefony rzeczywiście były, ale w sierpniu, kiedy robiliśmy te próby
technologiczne, ale od miesiąca nikt już nie dzwonił – twierdzi.
– Sami też chodzimy po osiedlu i sprawdzamy, czy brzydkie
zapachy się nie przedostają. Niczego takiego ostatnio nie czuliśmy.
Aby poprawić zmysł powonienia dyrekcji Res-Drob zamieszczam specjalistyczną opinie specjalistów służb sanitarnych do wiadomości. Przyczyną nieprzyjemnego zapachu z zakładu mogą być:
- niedokładne, codzienne mycie hal produkcyjnych oraz myjki
pojemników na przyjęciu surowca,
- mycie ręczne, a nie myjkami ciśnieniowymi,
- nie stosowanie odpowiednich środków myjących i dezynfekujących (odpowiednia ilość, stężenie),
- nie usuwanie na bieżąco odpadów poprodukcyjnych i krwi,
- nie mycie pojemników na bieżąco po wywozie odpadów i
usunięciu krwi
Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu musi być odpowiednio
również przeszkolony nadzór i pracownicy w jaki sposób myć
odpowiednio całą linię produkcyjną oraz jakich używać środków
myjących i dezynfekujących. Używanie nieodpowiednich środków
myjących nie przyczynia się do zachowania higieny w zakładzie.
Szczególnie nieprzyjemny zapach powoduje przy wysokich temperaturach nie usuwanie na bieżąco krwi i nie mycie pojemnika
po spuszczeniu krwi.
Obiekt nadzorowany jest przez Inspekcję Weterynaryjną i
Inspekcję Ochrony Środowiska. Czy skutecznie?
W WIEKU 84 LAT ODSZEDŁ NA ZAWSZE
WIELOLETNI, ZASŁUŻONY CZŁONEK
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZESZOWA

TADEUSZ JANDZIŚ
AUTOR LICZNYCH PUBLIKACJI
Z SERII RESOVIANA
NAJBLIŻSZYM NASZEGO PRZYJACIELA
SKŁADAMY WYRAZY SZCZEREGO
WSPÓŁCZUCIA.
ZARZĄD
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZESZOWA

KOLEDZE REDAKCYJNEMU

ALEKSANDROWI
BARANOWSKIEMU
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI TEŚCIA
SKŁADA
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
„ECHA RZESZOWA”

INTERESUJĄCE

NA KOLEI DO OCIC RUCH

Brak zlikwidowanego kiedyś ze względów technicznych, najkrótszego połączenia kolejowego Rzeszowa z
Warszawą, jest obecnie coraz dotkliwiej odczuwany. Trochę już w tej sprawie zrobiono, bo chociażby tylko na
67-kilometrowej trasie Rzeszów-Ocice zainwestowano
230 mln. Nie lepiej jest na terenie województwa świętokrzyskiego. Trochę nadziei tchnęło następne przedsięwzięcie Polskich Linii Kolejowych. W czerwcu ogłoszono
przetarg na wykonanie dokumentacji na wykonanie elektryfikacji i przebudowy oraz zabezpieczenia już istniejącej. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do 2020
roku i kosztować 100 mln. W tym samym roku ma ruszyć
wspomniane połączenie z Warszawą.
Ma to nie tylko taki wymiar. Przyspieszy przejazd do
Sandomierza, gdyż nie trzeba będzie zmieniać lokomotyw
z elektrycznych na spalinowe. Pozwoli na uruchomienie
połączenia Rzeszów – Warszawa przez Lublin. Do końca
tego roku wykonany zostanie przystanek w Chmielowie i
wydłużenie peronu w Głogowie Młp.
Rom

POŻEGNANIA W POLICJI

Na kolejne dwa spotkania senator zaprosił ministra
Wojciecha Kaczmarczyka, sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu RP do
spraw społeczeństwa obywatelskiego. Pierwsze z nich
odbyło się z Podkarpacką Radą Działalności Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim, a drugie w Uniwersytecie Rzeszowskim. Minister zaprezentował model
aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT,
umożliwiające społeczny Co-design, polegający na współtworzeniu produktów, usług i rozwiązań organizacyjnych
w sektorach obejmujących jakość życia.
Celem projektu jest ekonomiczne wykorzystanie wewnętrznego potencjału mieszkańców Podkarpacia, profesjonalizację działań: wspólnot, samorządów, naukowców,
lokalnego biznesu i NGO. Minister wskazywał na potrzebę budowy instytucji dialogu publicznego, przyczyniającego się do likwidacji barier rozwojowych. Do realizacji
tego zadania niezbędne będą edukacja społeczna, programy grantowe, program operacyjny wspierający wolontariat i szkolenia liderów.
Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

JARMARK FRANCUSKI

Francuskie wiktuały. Fot. A. Baranowski
Od lewej: mł. insp. Tadeusz Szymanek, Wiktor Kowal, insp.
Edward Ząbek, mł. insp. Wiesław Dybaś, mł. insp. Małgorzata
Dorociak, insp. Krzysztof Pobuta, mł. insp. Alena Myrda, mł.
insp. Wacław Sobol, mł. insp. Antoni Stojak, mł. insp. Zbigniew
Sowa, insp. Paweł Filipek i ks. Marek Buchman.

Z odchodzącymi na emeryturę naczelnikami wydziałów KWP spotkało się kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji, z komendantem insp. Krzysztofem
Pobutą na czele. W uroczystej atmosferze, zgodnie z
policyjnym ceremoniałem, przy poczcie sztandarowym
żegnający się ze służbą naczelnicy usłyszeli słowa podziękowania i uznania za pełnioną, wieloletnią służbę. Byli to
insp. Edward Ząbek oraz młodsi inspektorzy: Małgorzata
Dorociak, Alena Myrda, Wiesław Dybaś, Wacław Sobol
i Antoni Stojak. Komendant wojewódzki wręczył okolicznościowe szable. W uroczystości uczestniczyli: kapelan
policji ks. Marek Buchman, przewodniczący zarządu
wojewódzkiego NSZZ policjantów – asp. szt. Józef Bąk
oraz prezes zarządu wojewódzkiego stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych – Wiktor Kowal.
Rom

CZYTELNIA NAD WISŁOKIEM
W rozpoczętym właśnie sezonie letnim już po raz kolejny ruszyła czytelnia pod chmurką. Na terenie Rzeszowskiego Klubu Kajakowego (po lewej stronie zalewu, od
strony WSK) rozłożyła się owa czytelnia. Działa na zasadzie bookcrossingu. Polega to na tym, że każdy przynosi
swoje przeczytane już książki i może je zamienić na wystawione przez kogoś innego, który też swoje już przeczytał.
Cała oferta czytelnicza mieści się w pudłach kartonowych
i na szczeblach metalowej drabinki. Obok kolorowe leżaki
i parasole, czyli pełny plażowy komfort. Sprawdziło się w
latach poprzednich, pewnie uda się i w tym.
Rom

SENATOR DLA PODKARPACIA
W Rzeszowie odbyły się
trzy spotkania zorganizowane przez prof. dr hab. Aleksandra Bobko, senatora RP.
Jednym z nich było Forum
Klastrów Podkarpacia, odbywające się w Uniwersytecie
Rzeszowskim pod patronatem
JM prof. dr hab. Sylwestra
Czopka, rektora UR, współorganizowane przez Marka
Dareckigo, prezesa doliny
lotniczej.

Aleksander Bobko

Z ŻYCIA TPRz
NOWI CZŁONKOWIE
Maria Góral, znakomita aktorka i prof. dr hab. Stanisław Pieprzny zostali przyjęci na członków naszego Towarzystwa. Serdecznie witamy w naszym gronie.

Rynek rzeszowski zamienił się na chwilę we francuski
jarmark, gdzie można było: pokosztować ziół, herbat, win,
obejrzeć tkaniny, perfumy i pachnidła. Obok Rzeszowa
jarmark odbył się jeszcze w: Katowicach, Łodzi, Kielcach
i Poznaniu.
Nie zabrakło specjalności francuskiej kuchni, czyli serów pachnących z daleka skarpetkami. Jednak prawdziwi
smakosze wiedzą, że im mocniejszy aromat Les Alpages,
Tartufo, Tomme de Savoie czy Tomme de Tauves tym lepszy smak. Jeśli myślimy o kraju Napoleona, to nie może
obejść się bez Lazy Cesar czy Chanssagne Montrachet,
czerwonego Chateau Vergnes czy Campo Barro.
Między stoiskami ze słodkimi pysznościami umieszczono stoliki i krzesełka, by móc poczuć się jak w paryskiej kawiarni. Polskie elegantki natomiast mogły zaopatrzyć się w piękne szale i perfumy. Wielką atrakcją, jeśli
chodzi o zapachy i pielęgnację, robiło stoisko z mydłami
i pachnidłami z Marsylii, które kusiło niepowtarzalnymi
zapachami: mleka osła, werbeny, paczuli, wiciokrzewu czy
znanej nam lawendy i konwalii.
Sabina Lewicka

WIEJSKIE ŚPIEWANIE

Zespół Kalina z Lutoryża
Trzydzieści zespołów, ponad czterysta śpiewaczek,
śpiewaków i instrumentalistów z terenu województwa
podkarpackiego wystąpiło w czasie zorganizowanego
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie 3
lipca br., XXI Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych. Konkurs rozgrywany był w dwóch
kategoriach, a capella i z akompaniamentem.
Zespoły prezentowały bardzo różny repertuar – od pieśni obrzędowych, ballad, towarzyskich, po typowo rozrywkowo-taneczne. Laureatem I miejsca w kategorii zespołów z akompaniamentem został, występujący z własną
kapelą, Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Lutoryża. W kategorii bez akompaniamentu najwyżej oceniony został przez
jurorów Zespół Śpiewaczo-obrzędowy „Leszczynka” z
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, który zaprezentował dawne przyśpiewki żniwne. Kolejny raz okazało się,
że gdzieś w terenie, w odległych od większych ośrodków
kulturalnych miejscowościach, zbiorowe śpiewanie cieszy
się powodzeniem i to w różnych grupach wiekowych.
jd

WYDAWNICZA ZAPOWIEDŹ
Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk przygotowuje książkę
pt. Wkład Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa w rozwój kulturalny Rzeszowa w latach 2000-2015. Wydanie jej planowane jest w październiku br.
Jotka

Miasto
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ZE STANU IOWA
DO RZESZOWA

Uczestnicy spotkania. Fot. Krystyna Leśniak-Moczuk
W Rzeszowie gościła delegacja z USA,
reprezentująca Drake University z Des
Moines w stanie Iowa. Jej celem było nawiązanie współpracy z instytucjami i uczelniami Podkarpacia w zakresie bezpieczeństwa
żywności, a w szczególności dystrybucji
żywności na potrzeby ubogich. Drake University, znajdujący się w centrum regionu
rolniczego, prowadzi badania związane z
regulacją dystrybucji produktów rolnych od
producenta do konsumenta oraz dystrybucją
wtórną, umożliwiającą dostarczanie niewykorzystanej żywności z placówek usługowych i marketów do instytucji i organizacji
przekazujących żywność potrzebującym. W
procesie tym ważną rolę odgrywa komunikacja dotycząca zasad i miejsc dostarczania
żywności pomiędzy rolnikami, podmiotami
handlu żywnością, wolontariuszami oraz
ubogimi. Uniwersytet z lokalnymi partnerami prowadzi badania porównawcze tych
kwestii, a także w obszarze problematyki
żywności ekologicznej i genetycznie modyfikowanej w: Stanach Zjednoczonych, krajach
Ameryki Południowej, Afryki i zamierza
kontynuować takie badania w Europie
Środkowej.
Profesor Carlyn Crowe i profesor Dorothy Skiba-Pisarski z Drake University
spotkały się w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim z Małgorzatą Dankowską,
dyr. wydziału pomocy społecznej, Piotrem
Najdą i Stanisławem Zającem, dyrektorami
wydziału środowiska i rolnictwa, Lucjanem
Kuźniarem, członkiem zarządu województwa podkarpackiego, Adamem Skibą, z-cą
dyr. departamentu rolnictwa, geodezji i
gospodarki mieniem z urzędu marszałkow-

skiego, Józefem Wyskielem, dyr. oddziału
terenowego agencji rynku rolnego, Dorotą
Rosińską-Jęczmienionką, dyr. podkarpackiego banku żywności oraz dr Maciejem
Kluzem z Wydziału Biologiczno-Rolniczego
w Uniwersytecie Rzeszowskim. Zebranie
poprowadziła dr hab. prof UR, Krystyna
Leśniak-Moczuk z Instytutu Socjologii.
Wicemarszałek Lucjan Kuźniar zaprezentował charakter i strukturę gospodarki
rolnej na Podkarpaciu oraz osiągnięcia w
produkcji żywności ekologicznej, promocji
regionalnych produktów rolnych. Piotr
Najda, Dorota Rosińska-Jęczmienionka i
Józef Wyskiel przedstawili regulacje prawne
oraz ekonomiczne determinanty dystrybucji
i redystrybucji żywności, a także uwarunkowania produkcji i skutki wykorzystania
GMO.
Na zaproszenie prof. dr hab. Czesława
Puchalskiego, dziekana elekta wydziału B-R
UR goście zapoznali się z tematyką badań w
laboratoriach biotechnologii i mikrobiologii
oraz chromatografii cieczowej i analiz żywności w hali przetwórstwa mleka, a także w
Katedrze Technologii Bioenergetycznych.
Wymiana doświadczeń w zakresie dystrybucji żywności ujawniła korzystniejsze
rozwiązania w Polsce w stosunku do
praktyk w stanie Iowa. Spodziewanym
efektem nawiązanych relacji będzie podjęcie
wspólnych badań naukowych i studyjnej
wymiany studentów pomiędzy uczelniami,
przy współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami na
Podkarpaciu.
Krystyna Leśniak-Moczuk
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CO TAM PANIE W RADZIE

MÓWIŁ DZIAD
DO OBRAZU...

Cóż interesującego mogło wydarzyć
się podczas czerwcowej sesji statutowej?
Dla ułatwienia dodam, że w jej porządku
obrad widniały punkty – zatwierdzenie
sprawozdania z realizacji budżetu miasta
za rok 2015 oraz udzielenie absolutorium
prezydentowi miasta. Scenariusz łatwy
do przewidzenia, aż nazbyt łatwy! Byłem
ciekaw, co też tym razem wymyślą Marcin
z Lubczy koło Ryglic i spółka. Coraz trudniejszy mają żywot, niemal żywot człowieka
niepoczciwego.
Wszystko rozpoczęło się standardowo.
Przemówił prezydent, przemówiła skarbnik
miasta, przemówił przewodniczący komisji
rewizyjnej. Zaprezentowano pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zamierzano jeszcze przedstawić radnym
ustnie informację o stanie mienia miejskiego, ale zdecydowano się na dostarczenie
jej na piśmie. Jednak szef klubu radnych
PiS, wyż wzmiankowany Marcin z Lubczy
koło Ryglic, zaprotestował i zażyczył sobie
również mówionej wersji, ku zniesmaczeniu
nie tylko przewodniczacego rady. Trudno,
demokracja ma również swoje bezprawie,
zatem zmusiła pozostałych do słuchania
tego, czego nie chciała. Ale szef został usatysfakcjonowany. No i zastępca prezydenta,
Andrzej Gutkowski, musiał pogadać sobie
a muzom i Marcinowi. Zastanwiam się, czy
szefowi klubu prawych i sprawiedliwych
drukowane kiepsko idą, czy jest zdeklarowanym słuchowcem. Żeby kiepsko szły, nie
sądzę. A jeśli jest wybitnym słuchowcem, to
wówczas nie powinien marnować talentu i
zatrudnić się w jakiejś solidnej kapeli, na
przykład znakomitym zespole „Bic Cyc”,
albo przynajmniej „Formacji Nieżywych
Schabów”. Swoją bardzo pozytywną opinię o
realizacji budżetu wygłosił przewodniczący
komisji ekonomiczno-finansowej, Stanisław
Ząbek.
Później klubowe opinie prezentowali ich
szefowie. Jak należało spodziewać się, clou
wypowiedzi Marcina z Lubczy koło Ryglic
było zniesmaczenie realizacją budżetu w
minionym roku. Szczerze człowiekowi
współczułem, gdyż widać było, że cierpi
prawdziwe męki, niczym ów przyszłowiowy
Piekarski. Nie miał wyjścia, musiał rżnąć
głupa. Niby nie rozumiał prostych zależności w rozliczaniu wieloletnich inwestycji,
nie doczytał wyjaśnień w zależnościach

rezerwy budżetowej i innych elementów
budżetu, niby nie pojmował czegoś tam jeszcze z oczywistych zawiłości konstruowania
budżetu. Musiała skarbnik Filipek tłumaczyć oczywistości po kilkakroć, jak krowie
na rowie. Nie pomogło. Grzmiał na temat
zadłużenia, jakby nie docierały do niego
proste zależności sensownego zadłużenia i
pozyskiwania funduszy Zadeklarował głosowanie przeciw przyjęciu sprawozdania.
W trochę mniejszym zakresie sprawozdanie
krytykowali pozostali prawoskrętni radni.
Jednak cały obecny w czasie głosowania
klub, w sile 8 szabel, zagłosował przeciw
przyjęciu sprawozdania.
Radny Robert Homicki, jedyny utożsamiający się w radzie z Nowoczesną, nie mógł
nijak pojąć logiki żon i mężów prawych i
sprawiedliwych, którzy z jednej strony jak
mantrę powtarzają bzdury o przesadnym
zadłużeniu, a z drugiej ustawicznie występują z wnioskami ustanawiania różnych ulg i
fundowania chociażby darmowych przejazdów. Niemal z peanem na cześć prezydenta
Tadeusza Ferenca wystąpiła przewodnicząca
klubu PO, Jolanta Kaźmierczak. Wyeksponowała przede wszystkim skuteczne przedsięzwięcia prorozwojowe.
Gdy na sesyjną ambonę wstąpił Konrad Fijołek było wiadomo, że nie odpuści
prawym i sprawiedliwym ich partyjnego
kunktatorstwa. Owszem, nie odpuścił, ale
był wyjątkowo pojednawczy. Wprawdzie
uświadomił im, że są opozycją bezzębną,
gdyż nie mają czym gryźć, czyli nie mają
żadnych racjonalnych argumentow. Miniony
rok był już piętnastym, rekordowym budżetowo, a inwestycyjnie wręcz niespotykanym.
Zrealizowano inwestycje wartości 367 mln
zł. Przecież to powinno im, jako radnym
tak dynamicznego miasta, któremu wszyscy
zazdroszczą, sprawiać zadowolenie i dawać
powody do dumy. Zaapelował, aby choć
raz, w tak oczywistych i nie do podważenia
realiach, poparli wykonanie budżetu. Było
to mówienie do obrazu.
Skoro sprawozdanie budżetowe nie podobało im się tak jakoś na siłę, to pomyślałem,
że przy głosowaniu uchwały udzielającej
prezydentowi absolutorium nieco zelżą w
swojej przyciężkawej logice. Nic bardziej
mylnego! Wyniki idealnie powtórzyły się.
Roman Małek

JUŻ TYLKO BYŁE SZTUCZNE LODOWISKO

Z okna mieszkania widzę, jak
rozbierają sztuczne lodowisko przy
ulicy Wyspiańskiego, obok stadionu Resovii. W tej chwili widać
sterty gruzu i żelastwa. A jeszcze
niedawno widziałem ślizgających
się na nim łyżwiarzy.
Aleksander Baranowski zrobił
zdjęcia burzonego lodowiska. W
swoim archiwum ma zdjęcie z
jego otwarcia, robione w listopadzie 1979 r. Jan Martuszewski był
jednym z organizatorów tamtego
lodowiska. Poprosiłem go o rozmowę na temat jak ono powstawało. Był wtedy wiceprezydentem
miasta Rzeszowa i w swoim zakresie czynności miał nadzór nad
sportem i rekreacją. Zgodził się
przypomnieć tamte chwile, działania i ludzi, dzięki którym powstało
w Rzeszowie sztuczne lodowisko.
- Proszę opowiedzieć nam, jak
to się zaczęło?
- W latach 70. ubiegłego wieku
prowadziliśmy akcję społecznego
urządzania lodowisk przy szkołach
i na placach międzyblokowych.
Oczywiście, lodowisk naturalnie
mrożonych. Zimy wtedy bywały
i dłuższe, i ostrzejsze. Pierwsze
hasło brzmiało: 50 lodowisk, ale
szybko zamieniono je na 100
lodowisk. Na tych lodowiskach
pełno było młodzieży ślizgającej
się. Akcja chwyciła. Prowadził ją
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rzeszowie przy pomocy szkół i
samorządów. Pomagali strażacy i
rodzice.
Wtedy pojawił się pomysł zbu-

dowania sztucznego lodowiska.
Sanok i Dębica już takie miały.
Pojechaliśmy do Dębicy, by zapoznać się, jak to oni zrobili. Im było
łatwiej. W Dębicy były zakłady
produkujące urządzenia chłodnicze. Rzeszów nie miał środków
finansowych. Ale rada miasta
zaakceptowała pomysł. Poparł nas
także Rajmund Lewicki, ówczesny
przewodniczący wojewódzkiego
komitetu kultury fizycznej i turystyki. Podjął nawet starania w
Warszawie o uzyskanie wsparcia.
I tak wszyscy akceptowali pomysł,
ale nie dawali środków. Zaważyła
tu „klątwa” hali na Podpromiu, w
wyniku której obowiązywał zakaz
prowadzenia inwestycji sportowych w Rzeszowie. Wtedy zrodził
się pomył, by realizować budowę
lodowiska w czynie społecznym.
- Czuliście się na siłach?
- Byliśmy zdesperowani i pełni
dobrych chęci. Powołaliśmy sztab
budowy lodowiska. W jego skład
weszli m.in. Adam Szalba, dyrektor rzeszowskiego przedsiębiorstwa
robót elektrycznych, Eugeniusz
Wierzchołek, dyrektor MOSiR-u,
Stanisław Wiącek (koordynował
wykonawców) i ja, odpowiedzialny za całość. Wspierał nas w tym
działaniu, i to bardzo, Ludwik
Chmura, dyrektor zjednoczenia budownictwa. Bardzo wielu
wspomagało nas. Jan Lisowski,
architekt miejski, wyszukał działkę na lokalizację. Nie było jeszcze
obwodnicy. Biuro Projektowe
Budownictwa Przemysłowego

opracowało dokumentację i przeprowadziło wszelkie uzgodnienia. Już w lutym 1978 r. została
zatwierdzona
Działaliśmy równocześnie na
wszystkich frontach. Szukaliśmy
poparcia społecznego i darczyńców, prowadziliśmy rozmowy z
wykonawcami i dostawcami, szukaliśmy środków finansowych i
wsparcia w różnej formie, potrzebne były dewizy. Brałem udział w
licznych spotkaniach i rozmowach.
Przecież chcieliśmy wybudować
prawdziwe lodowisko, składające
się z dwóch płyt (jedna miała być
kryta) i maszynowni.
- Rozumiem, że trudno w naszej
rozmowie ukazać wszystkie aspekty
tamtych działań i wyliczyć wszystkich wartych tego. Proszę więc o
kilka przykładów.
- Porwaliśmy się na wielką i
kosztowną inwestycję, nie mając na
ten cel żadnych środków w budżecie miasta i nie mając zapewnienia
w planach inwestycyjnych. Dlatego wciskaliśmy się, gdzie tylko
można było. Nie spotkaliśmy się
z żadnymi odmowami. Rozumieli
nas wszyscy i pomagali w miarę swoich możliwości. Niektóre
przedsiębiorstwa dawały materiały, zapewniały ekipy fachowców.
Wojewoda wsparł środkami na
popieranie czynów społecznych.
Pod koniec roku kalendarzowego
w ykorzysty waliśmy środki na
popieranie czynów społecznych,
które zostawał y wielu innym
inwestorom i przepadłyby zgodnie

Jan Martuszewski
z przepisami. To nas ratowało.
W listopadzie 1979 r. lodowisko
zostało otwarte.
- Jak by to pan podsumował
dzisiaj?
- Trudno to dziś zrozumieć,
ale wtedy daliśmy radę i to dzięki
poparciu tak wielu osób i przedsiębiorstw. Przypomnę, że w tamtym
okresie budowano priorytetowe
zakłady w Polsce i województwie,
jak hutę Katowice, szpitale w
Rzeszowie i Leżajsku. Lodowisko
według założeń miało działać
około 6 miesięcy w roku. Przyjmowano bowiem, że może działać
przy temperaturze +5 stopni C (ale
bez słońca). Nadchodziły cieplejsze
zimy, przez co skracała się liczba
dni z taką temperaturą.
Nie doszło, niestety, do utwo-

rzenia klubu hokejowego. Wszelkie
próby w tym zakresie nie znajdowały wsparcia zakładów pracy, a
MOSiR-u nie było na to stać. Nie
wybudowano też drugiej płyty
(krytej).
Ciesz y m nie to, ż e mi mo
wszystko zdołaliśmy doprowadzić
do zbudowania sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Żal, że po 37
latach zostało ono rozebrane i nie
wiadomo, kiedy w tym miejscupowstanie nowe. Mam nadzieję, że
obecni inwestorzy zbudują piękne i
nowoczesne lodowisko zgodnie ze
swoimi obietnicami i, być może, w
krótszym terminie niż my kiedyś.
- I ja mam też taką nadzieję.
Dziękuję za rozmowę.
Józef Kanik
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MARIUSZ GRUDZIEŃ

MOIM ZDANIEM

CZY MARZENIA MOGĄ SIĘ SPEŁNIAĆ?

Mariusz Grudzień
Jako młody chłopak oglądał występy uczestników pierwszych światowych festiwali zespołów folklorystycznych w Rzeszowie. Spodobały
się mu i już wtedy w jego głowie rodziły się
pytania – w jaki sposób organizuje się takie imprezy i czy kiedyś będzie miał okazję w czymś
takim uczestniczyć?
Mariusz Grudzień urodził się w 1957 roku
w Leżajsku, tam ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Miał
zostać weterynarzem, lecz życie napisało zaskakujące zmiany w jego życiorysie. Ukończył
prawo w rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, a następnie podyplomowe
studia z marketingu i zarządzania w Polsko-Amerykańskim Instytucie Przedsiębiorczości.
W szkole średniej oraz w czasie studiów działał
społecznie w Związku Harcerstwa Polskiego
i w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Wtedy
spotkał się z działalnością z zakresu kultury a
szczególnie folkloru. Był jednym z inicjatorów
utworzonego wspólnie przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie oraz rzeszowską filię
UMCS Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca
„WISŁOK”.
Po ukończeniu studiów krótko pracował w
biurze organizacyjno-prawnym Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych
„Hydrobudowa” w Rzeszowie. Jego praca w
budownictwie zakończyła się bardzo szybko,
ponieważ prof. Władysław Ćwik i Czesław
Świątoniowski zaproponowali mu pracę w
Towarzystwie Łączności z Polonią Zagraniczną
„Polonia”. Towarzystwo to organizowało w
Rzeszowie kolejną edycję Światowego Festiwalu

Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych. Był
rok 1983, jego pierwszy
festiwal oraz spełnienie
młodzieńczych marzeń.
Poz a d zia ła l nością
kulturalną dla „Polonii” aktywnie włączył
się w tworzenie polskich
organizacji na terenie
Związku Radzieckiego, a
szczególnie Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej we Lwowie, w
organizację szkolnictwa
polskiego na Ukrainie
oraz w reaktywację „Gazety Lwowskiej”.
Od 1990 roku był ściślej związany ze Stowarzyszeniem „Wspólnota
Polska”. Nie tylko pracował, ale pełnił i nadal
pełni wiele funkcji w
jego strukturach. Był
członkiem rady i zarządu
krajowego w Warszawie,
sekretarzem zarządu oddziału w Rzeszowie, obecnie jest wiceprezesem
oraz dyrektorem domu polonii. Od 1983 roku
organizuje kolejne edycje Światowego Festiwalu
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Jest
inicjatorem powołania w Rzeszowie 4-letniego
Studium Choreograficznego dla Polonii.
Do swoich osiągnięć zalicza: zainicjowanie
oraz organizację Domu Polonii w Rzeszowie,
powołanie Centrum Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystycznego. Od 1999 roku jest
dyrektorem kolejnych edycji Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
w Rzeszowie. Był inicjatorem i jest dyrektorem
polonijnego festiwalu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju oraz studium
tańców dla Polonii.
Bardzo mocno zaangażował się w działalność
na terenie Wilna, współuczestnicząc w powołaniu oraz budowie Domu Polskiego, w którym
pełnił funkcję członka rady programowej. W
latach 2005-2010 był członkiem zarządu fundacji dobroczynności i pomocy domu kultury
polskiej w Wilnie a następnie prezesem zarządu,
którego zadaniem było kierowanie tą placówką.
Za swoją działalność otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń: brązowy oraz srebrny Krzyż
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
odznakę Zasłużony Działacz Kultury, złotą odznakę Ochrony Zabytków, nagrodę prezydenta
miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury, nagrodę
marszałka województwa podkarpackiego. Szczególnie ceni sobie nagrodę Telewizji „POLONIA”
za utrwalanie więzi z Polonią.
Józef Kanik

Stanisław Rusznica
Wszystko wskazuje, że w podrzeszowskiej Jasionce, w pobliżu portu
lotniczego i Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, powstanie Podkarpackie Centrum Nauki. Zarząd
województwa chce na to przeznaczyć
działkę o powierzchni około 1,7 ha.

naukę i technikę na żywo, poprzez
osobiste zaangażowanie w trakcie
samodzielnie przeprowadzanych
doświadczeń i eksperymentów. Byłaby możliwość większej popularyzacji
wśród dzieci i młodzieży wiedzy i
techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej
formie. Organizacyjnie wszystkie
części (mikroobszary) winny się ze
sobą przenikać.
Jak wiemy z udostępnionej koncepcji funkcjonowania PCN, w
zajęciach mogłyby brać udział nie
tylko dzieci i młodzież szkół średnich, ale też studenci i osoby starsze.
Centrum organizowałoby pikniki
i pokazy naukowe, festiwale oraz
seminaria i edukacyjne wycieczki z
innych ośrodków Podkarpacia. W
założeniach, koncepcja funkcjonowania centrum ma mieć kontekst
regionalny. Centrum ma być jego

POWSTAJE PODKARPACKIE
CENTRUM NAUKI

Szacunkowy koszt budowy takiego
PCN ma wynieść około 79 mln
złotych. Środki takie zabezpieczone
są już u marszałka w regionalnym
programie operacyjnym na lata 20142020. Budynek ma być trzykondygnacyjny z piwnicą przeznaczoną na
parking na około 100 miejsc.
Ekspozycja ma być podzielona
na trzy części. Przewidywana liczba
eksponatów w PCN to około 350.
Oprócz eksponatów w środku mają
znaleźć się laboratoria i pomieszczenia na specjalistyczne warsztaty.
Pierwsza część ma nazywać się
„Świat wokół nas”. W niej mają być
umieszczone eksponaty dotyczące
przyrody, praw rządzących światem,
zjawisk fizycznych, chemicznych,
systemów ekologicznych i budowy
materii. W części nazwanej „ Nasza
cywilizacja” ma być przedstawione
to, co wytworzyli ludzie: technika
i technologia, matematyka, kultura.
W części „My, ludzie” ma być
pokazane działanie człowieka: zmysły, anatomia, fizjologia, procesy
poznawcze, rozum, logiczne myślenie.
Moim zdaniem, jako nauczyciela
fizyki, centrum takie winno powstać
jak najszybciej, bo dzięki niemu nasi
uczniowie będą mogli poznawać

wyróżnikiem na tle innych, podobnych instytucji działających w kraju.
Ma ściśle współpracować ze szkołami
i uczelniami.
Rzeszów posiada odpowiednie
warunki do powstania takiego centrum. Działają tu różne stowarzyszenia i organizacje, choćby Stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Są wyższe uczelnie, dobrze funkcjonujące
szkolnictwo średnie i zawodowe. Jest
też doświadczenie w organizacji różnych pikników. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”
oraz firma „Polimedia” zorganizowały w czerwcu br. już 7. Interaktywny
Piknik Wiedzy „Dzień Odkrywców”.
W Polskim Radio Rzeszów prowadzone jest upowszechnianie wiedzy
poprzez audycje pn. Radiolatorium.
Cieszyć się można z tego, że władze wojewódzkie chcą, by Podkarpackie Centrum Nauki było inne niż
wszystkie, aby było uzupełnieniem,
a nie powielaniem. Chcą stworzyć
taką instytucję, która ma zachęcić
do dodatkowego poznawania świata
i efektywnego wykorzystania wiedzy.
Chcą, aby było to miejsce, w którym
uczniowie będą zdobywać szerszą
wiedzę, będą rozwijać swoje pasje
i pogłębiać swoje zainteresowania
światem wiedzy i nauki.

OKRUCHY WSPOMNIEŃ

CZ. XVII
W WYDZIALE OŚWIATY I WYCHOWANIA

Inspektorem oświaty i wychowania w Rzeszowie byłem prawie
pięć lat (1974-1979). Było to ciekawe doświadczenie i dość bogate
w przeżycia, jakie wywoływały
powstałe sytuacje.
Oficjalnie urzędowanie rozpocząłem 1 października 1974 r. Parę
dni później był Dzień Nauczyciela. W tym dniu rano Lusia
Idzik, sekretarka, poinformowała
mnie, że wypada, bym miał trochę
cukierków, ponieważ za chwilę
przyjdą dzieci z przedszkoli złożyć
życzenia. Dałem jej pieniądze na
kupno cukierków i to dobrych, w
sklepie Wawelu, chyba jedynym
wtedy tego rodzaju w Rzeszowie.
Równocześnie poleciłem wizytatorce do spraw przedszkoli, aby w
trybie błyskawicznym zawróciła
grupy przedszkolaków i zabroniła
dyrektorkom posyłania dzieci do
inspektora z życzeniami. Wychodziłem z założenia, że dla przedszkolaka najważniejsza jest jego
pani, no, może jeszcze i dyrektorka
tego przedszkola. Ale jakiś tam
inspektor?
Udało się powstrzymać tę tradycję wiernopoddańczą. Żaden
przedszkolak nie dotarł wtedy
do wydziału. W latach następ-

nych również. Poprosiłem także
dyrektorów szkół, aby nie posyłali
uczniów z życzeniami i kwiatkami
do inspektora. Uważałem, że nie
wolno posyłać ucznia służbowo
bez dozoru pedagogicznego. Zaś
bez sensu jest składanie życzeń,
podobnie jak w przypadku przedszkolaków. Posłuchali mnie.
Kiedyś pani Lusia powiedziała
mi, że niektóre panie nauczycielki żegnają się krzyżem przed
wejściem do pokoju inspektora.
Zapytałem, czy wie dlaczego? Boją
się. Poprosiłem ją, by informowała
je, iż ten inspektor nie gryzie i jest
normalnym człowiekiem, a rozmowa z nim nie jest formą spowiedzi.
Zdaje się, że poskutkowało i zwyczaj ten został wyeliminowany. A
dodam, że wtedy inspektor oświaty
przyjmował do pracy wszystkich
nauczycieli podległych mu placówek oświatowych. Przed przyjęciem do pracy z każdym rozmawiał
i dokonywał tak zwanego oglądu. I
zdarzyło się, iż nauczycielce, która
mówiła gwarą, odmówiłem przyjęcia do pracy w szkole ćwiczeń.
Podobnie młodemu człowiekowi,
dość dziwacznie ubranemu, który
wszedł do pokoju, nie zdjął nakrycia głowy i nie powiedział żadnego

słowa powitania. On miał wychow y wać, a więc powinien znać
podstawowe zasady zachowania się.
Zaś nauczycielka nie mogła mówić
do uczniów gwarą. Odmówiłem też
przyjęcia polonistki, która w podaniu zrobiła kilka podstawowych
błędów ortograficznych. Podanie
pisane było ręcznie.
Z innej beczki. Po dniu kobiet,
rano zadzwoniła dyrektorka jednego przedszkola z zapytaniem,
co ma zrobić, ponieważ rodzice
nie odebrali dziecka, które musiała wziąć do siebie nauczycielka.
Zaskoczyła mnie tym pytaniem.
Poradziłem jej, aby zadzwoniła
do przełożonych obojga rodziców
i poinformowała ich o tym incydencie. Bo to oni organizowali
imprezki z okazji Dnia Kobiet. Nie
poznałem efektów tego działania.
Ale podobnych zdarzeń więcej nie
odnotowałem.
Kiedyś jeden z notabli rzeszowskich wpadł na krótką rozmowę, a
właściwie, by pożalić się na wychowawczynię przedszkola, iż ta nie
uśmiecha się do niego, gdy zjawia
się po swoje dziecko około 16.30.
Odpowiedziałem mu pytaniem –
gdyby pan pracował z grupą około
25 dzieci od 7.30 do 16.30, to stać

byłoby pana na uśmiech? Nie
odpowiedział.
Ucieszyłem się z tego, że w tegorocznej (2016 r.), już 12 edycji Rzeszów Carpathia Festival (w ubiegłorocznej też tak było), wstępna część
programu wykonywana była przez
przedszkolaków. Przypomniała się
mi bowiem piękna impreza w sali
Rzeszowskiej Filharmonii, kiedy to
wszystkie przedszkola rzeszowskie
prezentowały swój program arty-

styczny. Sala widowiskowa pękała
w szwach, scena ledwo pomieściła
artystów. A program był czarujący.
Widzowie reagowali spontanicznie.
Nie wiem, czy była kontynuacja
tych pięknych koncertów finałowych. A szkoda! Dlatego gratuluję
organizatorom Carpathia Festival
i życzę, by ta przedszkolna część
programu weszła na stałe do kalendarza ich imprezy.
Józef Kanik

Helena Łopacka, zastępca inspektora oświaty otwiera ogródek
jordanowski przy ul. Hoffmanowej, 9 grudnia 1987
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Regionaliście przed opactwem w Krzeszowie
„Nie o zemstę, lecz o pamięć
wołają ofiary”
Kolejny raz, rok po roku, województwo dolnośląskie gościło
regionalistów z całej Polski. Od
16 do 19 czerwca br. zjazd nad
Odrą odbywał się pod wiodącym
hasłem: „Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków”.
Samorządy z tego regionu były
współgospodarzami spotkań i
konferencji, ale nie da się ukryć, że
tak znakomita atmosfera i warunki
do poznania regionu zostały stworzone przez zarząd województwa i
pomysłodawcę oraz organizacyjnego i duchowego przewodnika tego
przedsięwzięcia – dr. Tadeusza
Samborskiego, wicemarszałka a
zarazem przewodniczącego rady
krajowej ruchu stowarzyszeń regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Lideruje on polskim miłośnikom
małych ojczyzn od lat. Poczynając
od Wrocławia, regionaliści przebywali w: Krzeszowie, Książu,
Świdnicy, Dzierżoniowie, Jaworze
i Legnicy.
Kresowiacy polscy ze wschodu,
przesiedleni po wojnie, wnieśli
kulturę duchową, ale zarazem
pielęgnują i pomnażają zastany
materialny dorobek tych, którzy tutaj przez wieki mieszkali.
Bardzo pieczołowicie wydobywa
się tu i szczyci zwłaszcza polskimi śladami, poczynając od
początków naszej państwowości
i piastowskich korzeni zachowanych licznie w dokumentach i
miejscach. Jak choćby w Jaworze
o ponad 800-letniej tradycji, z tym
samym od średniowiecza układem uliczek. Szczególnie obiekty
sakralne są takim świadectwem
kultury i społecznych tradycji.
Zdumiewające swym ogromem jak
opactwo cysterskie w Krzeszowie
(„najpiękniejsze sanktuarium św.
Józefa w tej części Europy, taka
druga polska Częstochowa”) czy
ewangelickie kościoły pokoju, jak
choćby ów w Świdnicy, mogący
pomieścić 7,5 tys. wiernych, gdzie
mogliśmy wysłuchać koncertu
organowego Macieja Batora. Dolnośląskie po wojnie zasiedlali nie

tylko kresowianie, choć ci najliczniej, bo także i mieszkańcy innych
regionów Polski tu przybywali,
są też rodziny reemigrantów, jak
owi górale czadeccy z Bukowiny,
którzy emigrowali z Polski przed
wojną, a powrócili sześć dekad
temu. I to ich zespół regionalny
Pojana witał regionalistów przed
muzeum w Dzierżoniowie. Pojana
Mikuli to nazwa wsi w Rumunii,
gdzie mieszkali, co po polsku
przekłada się na Polana Mała. Są
też w rejonie Bolesławca reemigranci z Bośni i Serbii. Zdaniem
dyrektora Muzeum Historii Ruchu
Ludowego, dr. Janusza Gmitruka, kresowiacy serce pozostawili
na wschodzie, a tu przenieśli
doświadczenie i zagospodarowali
tę ziemię, i nową jej historię zapisali – dolnośląską. O korzeniach
nie zapomnieli, co trafnie opisuje
anegdota przytoczona przez szefa
dolnośląskich regionalistów, prof.
Stefana Bednarka: – Skąd pan
jest? – Z Wrocławia. – A to ja też
ze Lwowa… Podczas zjazdu nad
Odrą artystka wrocławska, Aurelia
Sobczak, niezmiennie towarzysząca inicjatywom regionalistów,
wspomnieniami osiedleńców przypomniała pierwsze dni pobytu
kresowiaków na Dolnym Śląsku.
Brzmiały jak fragmenty powieści,
a to była i jest prawda, jak m.in. o
owym chłopcu, który wdrapał się
na komin fabryczki i zatknął flagę
polską na jego szczycie, symbolicznie tym samym zawładnął wraz z
gromadą przybyłych kresowiaków
tym miasteczkiem. Mieli jechać
dalej, ale już tu pozostali.
Tylko na Dolnym Śląsku – i to
dzięki uporowi i zabiegom miejscowych regionalistów – przybywa
wciąż symboli upamiętniających
tragiczny los Polaków z Kresów Wschodnich, mordowanych
bestialsko przez oprawców z OUN-UPA. Potomkowie tych rodzin
mają te zbrodnie wyryte w pamięci
i przypominają o nich zwłaszcza
11 lipca, w rocznicę rozpoczęcia
w 1943 roku na Wołyniu rzezi na
Polakach przez banderowców. Jednej z najokrutniejszych, gdy Ukra-

ińcy mordowali Polaków, paląc ich
żywcem w domach i kościołach,
zabijali torturując – od dzieci po
starców. Nadziewano żywcem ofiary na sztachety, odrąbywano im
po kawałku albo odpiłowywano
ręce i nogi…
W samym Dzierżoniowie jest
takich miejsc kilka, poczynając od
ronda Kresów II Rzeczpospolitej,
przy którym pomieszczony jest
swoisty memoriał, gdzie na jednym
z kamieni pomników umieszczonych tam 11 lipca 2013 r. w „70.
rocznicę ludobójstwa Polaków na
Kresach II RP przez ukraińskich
nacjonalistów” widnieje przesłanie wyryte na tablicy: „Nie o
zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. A wśród województw, gdzie
Ukraińcy dokonali tych zbrodni,
poczynając od wołyńskiego, jest
też tablica przypominająca woj.
rzeszowskie. Pamięć o pomordowanych domaga się nazwania
ludobójstwem tych haniebnych
banderowskich czynów. Edward
Bień, były prezes Stowarzyszenia
Kresowian w Dzierżoniowie, był
inicjatorem i autorem tych upamiętnień. Dlatego ludobójstwo na
około 200 tysiącach Polaków – jak
niektórzy szacują – nie wahał się
nazwać wprost, bez eufemizmów
stosowanych przez polskich polityków. Przy kościele Królowej
Różańca na Wzgórzu Jana Pawła
II, obok XII stacji stoi pomnik,
na którym zapisano: „W hołdzie
okrutnie zamordowanym Polakom
i polskim duchownym na Kresach
II RP w latach 1939-1947 przez
ukraińskie faszystowskie bandy
OUN i UPA”. Dr Samborski, sam
kresowiak, podkreślał dobitnie w
tych miejscach upamiętnienia, że
nie o zemstę chodzi, ale o prawdę historyczną, należną ofiarom
owego ludobójstwa. Tak było przy
innym jeszcze dzierżoniowskim
pomniku Losów Ojczyzny, także
na cmentarzu komunalnym, gdzie
pojawiła się również asysta Grupy
Rekonstrukcji Historycznej 58.
Pułku Piechoty, czy pod pomnikiem w Świdnicy z udziałem harcerzy. Niezwykłym artystycznym

akcentem o tej prawdzie historycznej był spektakl Teatru Nie
Teraz „Ballada o Wołyniu”, zaprezentowany w Teatrze Miejskim
w Jaworze, w reżyserii i według
scenariusza Tomasza A. Żaka,
który wykorzystał wątki powieści
Odojowskiego „Zasypie wszystko,
zawieje” i świadectwa osób, którzy
przeżyli zagładę na polskich Kresach. Tak regionaliści wypełniają
mapy niepamięci czynników oficjalnych, władz polskich.
Wśród wielu prelegentów był
rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanisław Sławomir
Nicieja, historyk znany nie tylko
w Polsce, urodzony na Dolnym
Śląsku, w Strzegomiu, historyk
polski, podróżujący – jak sam
siebie określa – a nie „ślęczący jak
inni całe życie nad kilkoma teczkami UB”. Niedawno w Brazylii,
gdzie też mieszkają wołyniacy,
jeden z banderowców zapytał go,
„dlaczego pan zajmuje się wciąż
naszymi ukraińskimi miastami”.
Odpowiedział mu na to, że zajmuje się historią Polski, a ona była
różna, jak w różnych granicach
znajdowała się Polska. Bo gdzież
to urodzili się najsławniejsi luminarze polskiej kultury – Słowacki,
Mickiewicz, Grottger, Konwicki,
Miłosz, Iwaszkiewicz i dziesiątki
innych – jak nie tamże na wschodzie naszego kraju. Polska miała
pulsujące granice. Za Jagiellonów
była cztery razy większa niż dzisiaj, w jej granicach był wtedy
i Charków, i Smoleńsk, i Kijów
nawet. Profesor Nicieja mówi, że
posługuje się syndromem Kargula
i Pawlaka, pisząc i opowiadając o
tysiącach kresowych miast i wsi
utraconych po wojnie, ale obecnych w pamięci, mentalności, obyczajach i dorobku tych wygnańców
ze wschodu, którzy osiedlali się we
Wrocławiu, Gliwicach i Bytomiu.
Inteligencki Lwów stworzył Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę
Śląską, Ossolineum we Wrocławiu. W Bytomiu osiadło 18 tys.
lwowian. Ci uchodźcy uważali, że
ich tylko chwilowo przeganiają,

starali się zatem trzymać razem
– Piekarska ulica w By tomiu
to Piekarska ze Lwowa, górnicy
nafciarze z Borysławia stali się
górnikami węgla w Wałbrzychu…
Profesor odchodzi „od mędzenia
i martyrologii”, szuka bohaterów
pracy organicznej, którzy Polskę
budowali i budują. Oni zasiedlili
i stworzyli np. współczesny Dolny Śląsk. Szuka, dokumentuje i
pokazuje życiorysy ludzi często z
drugiego czy dalszego szeregu. Tak
pisze tę historię. Bo uważa, że siłą
polskości jest nie pomachiwanie
szabelką, ale mądry pragmatyzm
– i przypomina Lwów, gdy to pod
zaborami Austriacy i Niemcy przyjeżdżali kolonizować to miasto, a
sami się polonizowali, garnęli do
polskości. Poprzez ludzi, rodziny,
miejsca pokazuje Kresy eleganckie
– Truskawiec, Drohobycz, Kołomyję. Historia i współczesność?
W Stryju postawiono pomnik
Bandery, bo on tam się kształcił,
dla Ukraińców jest bohaterem, dla
Polaków bandytą i zbrodniarzem.
Nie da się pokrętnym językiem
(„znamiona ludobójstwa”) określać
banderowskich zbrodni – twierdzi
profesor. Nie można pokrętnie
interpretować historii („bo walczymy z Putinem”).
Dr Tadeusz Samborski podkreśla niezmiennie: Jesteśmy ruchem
potrzebnym, ruchem wartości.
Regionaliści są solą polskości tej
ziemi, działają bezinteresownie.
Tam, we Wrocławskiem i innych
miejscach Polski. Specjalnie przyjechał na zjazd nad Odrą także
wójt Lubaczowa, Wiesław Kapel,
by opowiedzieć, że tradycje kresowe są kulty wowane w jego
rejonie. – My żyjemy prawie na
przedmieściu Lwowa, bo tylko 75
km od tego miasta, a teraz jeszcze
jest bliżej po uruchomieniu przejścia granicznego w Budomierzu
– zapewniał. I zaprosił wszystkich
do Lubaczowa od 31 lipca do 7
sierpnia na Festiwal Kultur i Kresowego Jadła.
Ryszard Zatorski

Regionaliści składają kwiaty przed pomnikiem w Dzierżoniowie

ZDOMINOWALI OLIMPIADĘ

Pod koniec czerwca do ratusza
zawitali zwycięzcy ogólnopolskiego finału Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczości.
Tym razem ów finał został zorganizowany w Koszalinie, co dla
większości uczestników stanowiło
sporą atrakcję.
Przybyli olimpijczycy już na
schodach ratusza natknęli się na
prezydenta Tadeusza Ferenca,
zatem żywa pogawędka była nieunikniona. Prezydent, pomimo
innych planowych zajęć, wdał
się w ciekawą wymianę zdań i
serdecznie gratulował młodym
ludziom sukcesu, twierdząc, że
przecież wkrótce tacy właśnie będą
rządzić nie tylko miastem.
Ca ła ceremonia w ręczenia
nagród odbyła się w reprezentacyjnej sali posiedzeń. Oprócz tych,
którzy zwyciężali w Koszalinie,
zaproszeni zostali pozostali laureaci okręgowej edycji olimpiady.

Całość prowadził Jerzy Kulpiński,
dyrektor podkarpackiego wojewódzkiego komitetu techniki i
racjonalizacji w Rzeszowie. Uff, ale
nazwa! Nagrody zaś wręczali Stanisław Sienko, zastępca prezydenta
miasta i Paweł Ostrzychowski,
prezes PWKTiR. Prezydent Sienko
dorzucił do nagród coś od miasta.
Były gratulacje i życzenia, do których dołączyła się Bożena Pasieka,
dyrektor nadzoru pedagogicznego
w miejscowym kuratorium. Nie
mogło zabrak nąć dyrektorów
szkół, w których uczą się olimpijczycy – Zbigniewa Pinkowskiego
z Zespołu Szkół Samochodowych i
Mariusza Kapicy z Zespołu Szkół
Mechanicznych.
Opiekun naszych finalistów
i zarazem dobra dusza całego
przedsięwzięcia, prof. Mirosław
Kwaśniak, twierdzi, że tym razem
poziom trudności zdecydowanie
wzrósł. Uczestnicy musieli wyka-

zać się obszerniejszą wiedzą i nie
mogli tym razem korzystać z tekstów ustaw. Musieli odpowiednie
paragrafy czerpać z kapelusza.
Ale poradzili sobie świetnie. To
bardzo mądrzy i dobrze zorganizowani chłopcy. Będą z nich
wartościowi ludzie. Przeciez to
już dzisiaj są specjaliści od prawa
wynalazczego. Każdy z nich ma
ponadto prawo wyboru podjęcia
studiów dowolnej uczelni technicznej w Polsce.
A co mają do powiedzenia sami
bohaterowie? Zwyciezca Paweł
Iskrzycki – trzeba było włożyć
dużo pracy w dobre przygotowanie się. Niezwykle wysoki poziom
finału. W pierwszej dziesiątce
o pozycji decydowały już tylko
szczegóły. Michał Barczak – było
wiele atrakcji około konkursowych.
Aquapark, rejs statkiem, czy pierwsza dla nas podróż pociągiem.
Kamil Kud – szkoły są dumne z

prof. Mirosław Kwaśniak ze swoimi olimpijczykami.
Fot. A. Baranowski.
naszych osiagnięć. Doceniają nasz
trud i determinację. Dziękujemy
naszym opiekunom, przygotowujaącym nas do olimpiady.

Wszystkim gratuluję i czekam
na dalsze powody do pisania o
was. Uczynię to z satysfakcją.
Roman Małek
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SPACERY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Jerzy Dynia
Johann Wolfgang Goethe tak kiedyś
napisał, chociaż tu i ówdzie piszą, że te
słowa popełnił Johann Gottfried Seume:
Gdzie słyszysz śpiew,/ tam wejdź, / tam
dobre serce mają. W jakimś stopniu,
nawiązując do tej sentencji, chociaż nieco z
przekąsem, znakomity Jerzy Stuhr śpiewał
kiedyś: Śpiewać każdy może, / trochę lepiej,
lub trochę gorzej… Na odbywającym się
od dwudziestu lat w Rzeszowie Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej
śpiewanie gorzej jest nie do pomyślenia.

REFLEKSYJNIE
O CANTATE DEO
W latach 50. i 60. działało w Rzeszowie
kilka amatorskich chórów. Były znane,
prowadzone przez Tadeusza Skoczyckiego
chóry handlowców, pracowników ZUS,
były chóry nauczycieli, chyba też budowlańców. Ale z biegiem lat sytuacja zmieniła
się. Mamy chóry w szkołach muzycznych,
wyższych uczelniach, a także przy kilku
parafiach, no i utytułowany, założony w
roku 1985 przez Urszulę Jeczeń-Biskupską,
Chór Katedralny Chłopięco-Męski Pueri
Cantores Resvienses. Patronuje im od lat
rzeszowski Oddział Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr. To właśnie zarząd tego
oddziału organizuje od dwudziestu lat ten
festiwal.
Na przestrzeni lat wiele się zmieniło
w dziedzinie chóralistyki. Dotyczy to nie
tylko wykonawstwa, ale przede wszystkim
repertuaru. Kiedyś, przed laty do żelaznego
repertuaru należały: M. Gomółki „Nieście
chwałę mocarze”, nieznanych autorów
„Bogurodzica”, „Ave Maria”, „Bądź wiesioła panno czysta”. Do tego pięknie brzmiąca
pieśń D. Bortniańskiego „Tebe pojem”, a z
nowszych utwory J. Świdra, L. Twardowskiego. Dziś w repertuarze co ambitniejszych chórów i ich dyrygentów znajdują
się utwory także współczesne, z bogatą i
skomplikowaną, wymagającą wyjątkowo
dobrego słuchu budową harmoniczną.
Wiele z tych utworów do tej pory na
rzeszowskim festiwalu nie było wykonywanych. Również i w tym roku w kościele
pw. św. Wojciecha i Stanisława, mówiąc
krócej, w rzeszowskiej farze, oprócz krajowych chórów wystąpiły zespoły z Bańskiej Bystrzycy, Preszowa, St. Petersburga.
Rzeszów reprezentowało 4 chóry, ale za to
Mielec 5. Dobrze zapisały się w świadomości zespoły z okręgu śląskiego.
Kiedyś panowało przekonanie, że chóralny śpiew jest domeną osób starszych, w
wieku emerytalnym, co nie sprawdziło się
podczas tegorocznej edycji Cantate Deo.
Zdecydowaną większość w rywalizujących
ze sobą w 5 kategoriach 23 zespołach stanowiły chóry, gdzie dominowała młodość,
zdrowe i pięknie brzmiące głosy. Wciąż
pojawiają się również młodzi, dobrze przygotowani do tego rodzaju pracy młodzi
dyrygenci.
Ta chóralna impreza jest swoistą antytezą na twierdzenie, że współczesne pokolenie satysfakcjonuje przede wszystkim
wielo decybelowa, plenerowa muzyka, od
której dzwonią i drżą szyby w okolicznych
blokowiskach, a słuchacze z butelkami z
piwem, rytmicznie przestępując z nogi
na nogę, wymachują przy okazji, niczym
kolejowymi semaforami, swoimi rękami.
Nie zapominajmy o tym, że jest jeszcze na
świecie kultura muzyczna przez duże K.
Faktu tego nie przysłonią wystrzeliwane
przez kilka minut w niebo sztuczne ognie
o godz. 22.00, na zakończenie mniej lub
bardziej wartościowych imprez. Bo i w
tym przypadku można zadać pytanie, czy
nie lepiej przeznaczyć wydane na fajerwerki pieniądze na leczenie ciężko chorych
dzieci? Ale jeśli organizatorów nie stać na
bardziej oryginalne pomysły, to mamy to,
co mamy.
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otrzymała 2 tys. zł. Drugie miejsce i 1,5 tys. zł przypadło łódzko-rybnickiej drużynie „Eudez Skills / Oczy Ważki”. Trzecie miejsce zajęła drużyna
„King of Gang” – 1 tys. zł nagrody.
Niektórzy tancerze z drużyn brali też udział w indywidualnych kategoriach. W „1 vs 1 Breakdance Kids” uczestniczyło 12 zawodników. W tej
kategorii najlepszy okazał się „Kapi” z Olkusza (500 zł nagrody), drugi
był Filip Zawadzki z Rzeszowa (300 zł nagrody), trzeci Kamil Ziomek z
Rzeszowa – (100 zł nagrody).
W kategorii „1 vs 1 Breakdance Young” także brało udział 12 zawodników. Wygrał Kuba „Jacob” Leśniak z Sanoka, drugi był Dawid „Kołczu”
Kołcz z Przemyśla, trzecia była „Uzi” z Olkusza. W najstarszej kategorii
„1 vs 1 Breakdance” rywalizowało 42 zawodników. Zwyciężył Roy „Beetle” Artem z Kaliningradu. Drugie miejsce zajął Dawid „Mini Gun”
Rostkowski z Olsztyna, trzecie Artur „Arczek” Karapetyan z Ukrainy.
W kategoriach „1 vs 1 Breakdance” do podziału były nagrody pieniężne
od 300 do 700 zł.

ANIA DĄBROWSKA
NA URODZINACH PRO-FAMILII

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin wydało pięknie
ilustrowaną książeczkę, która zawiera ilustrację oraz wierszowany opis
jednej z atrakcji w Rzeszowie. Wiersze pisane są językiem żywym, przystosowanym do potrzeb małych dzieci, a rymy i rytmiczność tekstów pomagają lepiej zapamiętywać to, co słyszą.
Również ilustracje powstały z myślą o dzieciach. Są kolorowe, przyjazne i mają akurat tyle szczegółów, żeby nie zmęczyć przedszkolaka. Książeczka wzbogacona jest o mapkę Rzeszowa, na której zaznaczono opisane
miejsce.
Mini-przewodnik wydrukowany jest na mocnym, grubym papierze.
Nie rozpadnie się po dwóch czytaniach. Wydanie mini-przewodnika finansowo wsparł Urząd Miasta w Rzeszowie. Będzie go można bezpłatnie
otrzymać w różnych instytucjach kultury. Lista miejsc, w których rozdanych zostanie 600 bezpłatnych egzemplarzy, dostępna na Facebooku.

RED BULL BUS TOUR

Piknikowe atrakcje odbywały się przy fontannie multimedialnej i na
rynku. Była Kreatywna Strefa Zabaw dla Dzieci, gdzie odbywały się m.in.
warsztaty edukacyjne, a także familijne gry i zabawy. Dla najmłodszych
był również dmuchany zamek w fosie rzeszowskiego zamku Lubomirskich. Krakowski Teatr za Jeden Uśmiech zagrał spektakl teatralny pt.
„Świerszcz Maurycy i banda komara”. Dla rodziców uruchomiono Strefę
Aktywnego Rodzica City Fit.
Z kolei na rynku odbył się m.in. Przebojowy Musical Dziecięcy i
Zumba Show w wykonaniu zespołu Gabcia i Przyjaciele – dziewczynki w
mgnieniu oka pojawiały się raz jako dynie innym razem panterki i przedstawiały taneczne akrobacje na scenie przy ratuszu. Odbyły się też pokazy
sportowe podopiecznych Marty Niewczas, podczas których rozdawano
baloniki z logiem Pro-Familia i magazyn Pro-Zdrowie, wydawany we
współpracy z tym szpitalem. Chłopcy i dziewczęta pod przywództwem
sensei’a prezentowali ćwiczenia karate – budzące respekt wśród oglądających. Gwiazdą wieczoru na rynku była Ania Dąbrowska. Jej koncert
obejrzało kilka tysięcy mieszkańców.

EUROPEJSKI STADION KULTURY

Bus, na dachu którego umieszczono specjalną scenę, wjechał na plac
eventowy Millenium Hall. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zapewne dlatego, że wstęp był darmowy. Młody wokalista do
Rzeszowa przyjechał w ramach swojej czerwcowej trasy koncertowej Red
Bull Bus Tour, którą ułożyli internauci. Dawid Podsiadło zaśpiewał w
Rzeszowie swoje największe hity ze swoich dwóch dotychczasowych albumów „Comfort and Happiness” i „Annoyance and Disappointment”.
Nie zabrakło m.in. „W dobrą stronę”, czy „Forest”.

POLSKO-UKRAIŃSKA BITWA
Poprzednie dwie edycje bitwy tanecznej odbyły się w hotelu Bristol.
Tegoroczny „Battle of South” przeniesiono na świeże powietrze, by jak
najwięcej osób obejrzało zmagania tancerzy. Na zawody przyjechało około 100 zawodników z całej Polski i Ukrainy.
Bitwa odbyła się w czterech kategoriach: 3 vs 3 Break Dance Crew, 1
vs 1 Breakdance Kids (do 8 lat), 1 vs 1 Breakdance Young (od 9 do 15 lat)
oraz 1 vs 1 Breakdance (od 15 lat). Zawodników oceniało jury w składzie:
Lussy Sky / Navi Crew i Sapa / Breaknuts Crew z Ukrainy oraz Kleju /
Polskee Flavour z Polski.
W kategorii drużynowej „3 vs 3” wzięło udział 20 drużyn 3-osobowych. Najlepszą ekipą okazało się „Biellskills” z Bielska Białej. W nagrodę

Główny koncert Europejskiego Stadionu Kultury przyciągnął dzikie
tłumy na stadion przy ul. Hetmańskiej. Nie tylko na murawie, trybunach,
schodach przy wejściu zebrali się słuchacze, ale także na chodnikach
otaczających arenę. Kolektywy muzyczne jak zwykle nie zawiodły. Oczywiście poszczególnym parom wychodziło to lepiej lub gorzej, ale ogólny
poziom eksperymentu został zachowany. W kolektywach usłyszeliśmy:
Natalię Nykiel i Golden Parazyth z Litwy, Dawida Kwiatkowskiego i
The Hardkiss z Ukrainy, Skubasa i Jono McCleery z Wielkiej Brytanii
oraz Sarsę i Green Room & Dato Lomidze z Gruzji. Within Temptation, z którym w ramach kolektywu wystąpił Piotr Rogucki podzielił
widownię.
ESK to nie tylko koncert główny, ale także wydarzenia towarzyszące,
których jest tak dużo, że wspomnieć można jedynie o kilku. Wyjątkowym były „Słowiańskie Bestie” – interaktywna instalacja audiowizualna.
Tematem instalacji są bohaterowie baśni oraz słowiańskich opowieści i
legend, które łączą korzenie krajów Partnerstwa Wschodniego. Postacie
zostaną ożywione w formie 3D przez Krzysztofa Szczepańskiego (animatora postaci takich jak Smaug i wielu innych w filmowej trylogii „The
Hobbit”). Ciekawy był też „Video mapping 3D „Światłem odbudowane”,
prezentujący architekturę Lwowa w formie video mappingu 3D inspirowanego fotografią artystyczną Aleksieja Iutina.
Bogaty program festiwalu uzupełnił Battle of South – turniej tańca
break dance, na który zostali zaproszeni artyści z krajów Partnerstwa
Wschodniego oraz KISFF – International Short Film, czyli pokaz krótkometrażowych filmów reżyserów z Ukrainy i krajów grupy Wyszehradzkiej. Młodzi tancerze urozmaicili towarzyszący ESK jamseson w Pubie
Kultura.
Sabina Lewicka

JA I ŚWIAT

Już po raz dwunasty przeprowadzony został
i rozstrzygnięty Międzywojewódzki Konkurs
Poetycki „Ja i świat”, organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. To interesujące
przedsięwzięcie skierowane jest do najmłodszych
autorów i ich opiekunów. Organizatorom przyświeca szczytna idea rozbudzania wśród bardzo
młodych ludzi poczucia piękna ojczystego słowa,
jego wielkiej estetycznej i kulturowej wartości. Z
pewnością z satysfakcją odnotowują rosnącą jego
popularność, co zaświadczają coraz liczniej nadsyłane prace, z każdym rokiem ciekawsze oraz fakt,
iż jego zasięg wykroczył już daleko poza Podkarpacie i wijewództwa ościenne.
Tegoroczne jury w składzie: prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, dr Zofia Brzuchowska i
Małgorzata Hołowińska miało nie lada orzech
do zgryzienia. Musiało z bardzo licznych propozycji wybrać i nagrodzić najlepsze. Nagrodzone
i wyróżnione utwory znalazły się w wydanym z
okazji 12. edycji konkursu tomiku poetyckim, a
ich autorzy uhonorowani na uroczystej gali w sali
widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury.
W grupie pierwszej (0-II klasa) I nagrodę
otrzymała Anna Konkol za wiersz Ja i mama, II

Wiktoria Dziedzic za wiersz Szpaki, a III Nikola
Pieniążek za wiersz Sówka. W grupie drugiej (III-IV klasa) I nagrodę przyznano Agnieszce Pająk
za wiersz Każdy, II Alicji Bujny za Ja i świat, a
III Julii Rogalskiej za wiersz Przyjęcie dorosłych.
W grupie trzeciej najwyższą nagrodą obdarzono
Patrycję Wójcik za utwór Małolata, II Wiktorię
Smoleń za Siostrę, a III Małgorzatę Sobkiewicz za
wiersz Nie wygasła.
W grupie czwartej, gimnazjalnej konkurencja
była najostrzejsza i szacowne jury musiało przyznać wiecej nagrod. I powędrowała do Karoliny
Zięby za wiersz Kim jesteś, dwie II do Urszuli
Kozak za wiersz Inna i Anety Jasion za wiersz
Dla mnie i również dwie III do Admy Głąb za
wiersz Zima nad Bałtykiem i Kingi Kapinos za
utwór Mama. Z tej, najbardziej dojrzałej grupy,
osobiście najbardziej do gustu przypadł mi utwór
Urszuli Kozak, nie tylko za podjęcie niezwykle
aktualnego problemu pogłębiającej się alienacji
wśród młodych ludzi.
Wszystkim laureatom, ich opiekunom oraz
organizatorom – moje najwyższe uznanie.
Roman Małek
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FOLKLOR MIEJSKI
WCZORAJ I DZIŚ

Od prawej: Anna Maria Żebrowska, Władysław Ziemniak, Stanisław Ziemniak, Józef Komuszyński, Józef Czerwonka i Józef Jachyra
Warto czasem sięgnąć pamięcią do
przeszłości. Było to w latach 50., a może
nieco później. W sali mieszczącego się
przy ul. Langiewicza, dawnego kina
Świt, zwanego ujeżdżalnią, odbywały się
w soboty zabawy taneczne. W zespole
muzycznym przygrywającym do tańca
osobą numer I był, grający na perkusji i śpiewający miękkim barytonem,
człowiek wielkiej towarzyskiej ogłady i
zniewalającego uśmiechu, Mieczysław
Ziemniak.
Przy tej orkiestrze i śpiewającym
perkusiście, nazywanym w tamtych
czasach refrenistą, można się było bawić
do samego rana. Pan Mieczysław był
ponadto ojcem trzech utalentowanych
synów i śpiewającej córki Anny Marii.
Staszek grał na akordeonie, a Władek
i Tadek byli perkusistami. Prawdziwy
rzeszowski gang perkusistów. Wyjątkowy przystojniak grywał w różnych
formacjach. Władek, spokojny absolwent
rzeszowskiej PSM II stopnia, na wiele lat
związał się z grającym w rzeszowskich
restauracjach zespołem Jedynka, w którym solistką była „rzeszowska Santorka”
– Stenia Dyniowa.
Inną drogę wybrał najstarszy syn
Stanisław. Nie tylko grał na akordeonie,
ale przez wiele lat był pracownikiem firmy związanej z gospodarką komunalną,
przemysłem terenowym. Z czasem stał
się związkowym działaczem z funkcją
przewodniczącego zarządu okręgu tej
branży włącznie. No i przy tym wszystkim grał na akordeonie.
Kto w tej chwili pamięta, którą częścią dawnego Rzeszowa był Wygnaniec?
Przypomnę – kiedyś to były chałupy
pomiędzy Sierocińcem a Zwięczycą,
Rudki, Rusinówka, ciąg dzisiejszej ul.
Dąbrowskiego, gdzie przy jej końcu
wybudowano kiedyś Zakładowy Dom
Kultury, dzisiejszy Wydział Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Właśnie
w ZDK, a było to we wrześniu roku
1976, kilku zapaleńców związanych z tą
placówką założyło Kapelę z Wygnańca.
Początkowo kierował nią nieodżałowanej pamięci Henryk Głowacki. Kiedy w
1979 zabrakło go wśród żyjących, kierownictwo objął śpiewający akordeonista
Staszek Ziemniak. Dzięki tej kapeli, jak
pisze kronikarz, ożyły podwórka, otwarły się okna i serca... W kronikach kapeli
zapisano setki koncertów, nie tylko pod
oknami rzeszowian, ale też na słynnych
Karczmach Piwnych dla hutników z
zakładu odlewniczego rzeszowskiej
WSK, na przeglądach i konkursach kapel
podwórkowych, gdzie bywała laureatem,
na estradach całego kraju.
Kapela z Wygnańca, / rzeszowskie
chłopaki / do tańca, do różańca / do
śmiechu i do draki... Tak śpiewał m.in.
etatowy wokalista i gitarzysta z Lwowem
sercu, Józef Komuszyński. Ale repertuar kapeli składał się w przeważającej
części z utworów autorstwa Andrzeja
Listwana. Miał też jakiś wkład Tadeusz
Hejda, niegdyś szef redakcji muzycznej
rzeszowskiego radia, niezwykle zdolny
kompozytor, niestety niemający w Rzeszowie uznania. Krążąc od podwórka
do podwórka, zagrzewali do boju rzeszowskich piłkarzy, bokserów, żużlowców, zapaśników. Zbierane pieniądze
nie przeznaczali na towarzyskie konsumpcje. Ufundowali m.in. książeczkę
mieszkaniową pensjonariuszce z Domu
Dziecka w Strzyżowie, przekazywali
grosiwo na cele charytatywne. Organizacyjnie wpierała ich pielęgniarka Zosia,
żona Staszka.
Podwórzowa siela n k a Kapel i z
Wygnańca zakończyła się 30 czerwca
1992 roku. Zadziałały skutecznie zmiany
polityczno-gospodarcze. Kapela została
formalnie rozwiązana. Ale niepokorny
Staszek nie poddał się i założył działalność gospodarczą. Kapela mimo zmian
personalnych wobec faktu, że nic nie
może wiecznie trwać, jest gotowa do
występów, ale propozycji jakoś nie ma,
bo to i gusty się zmieniają, i decydentom
od kultury jakoś nie po drodze. Nie
pierwszy to przypadek, jeśli chodzi o
lokalne zespoły.
Dziś jest to zjawisko powszechnie
znane, że od zarania folklor miejski był
muzyką rzemieślników, kupców, studentów. Wraz z rozwojem kapitalizmu
stał się również muzyką bezrobotnych.
Był muzyką ulic, zaułków, podwórek.

Najbardziej rozmuzykowana była nie
tylko Warszawa ale też i Lwów oraz
dzielnice robotnicze Łodzi, sadyby śląskich górników. Wędrujący od podwórka
do podwórka instrumentaliści, lwowskie
batiary, warszawskie cwaniaki, łódzkie
andrusy, grali najczęściej na skrzypcach,
cyjach – czyli akordeonach, mandolinach, gitarach. Ubrani byli barwnie, w
kolorowe, najczęściej w kratkę, spodnie,
kamizelki, czapki z daszkiem-oprychówki no i nieodłączne apaszki.
Były czasy, kiedy każda lwowska
ulica miała swoją kapelę nazywaną
podwórkową. Repertuar tworzony był
spontanicznie. Piosenki opowiadały o
szemranym towarzystwie z przedmieść,
o krwawych porachunkach lokalnych
zabijaków, o wystających na rogach ulic
panienkach nienajcięższych obyczajów,
ze słynną warszawską Czarną Mańką na
czele. Była to żywa, tworzona na gorąco
kronika ich miast, którą cechowała
ekspresja, prostota języka i muzyki, a
także dobitność wypowiedzi. Rzucane
z okien grosiwo lądowało najczęściej we
wcześniej przygotowanej na tę okoliczność czapce. Po dość ożywionym okresie
w czasie międzywojnia, przyszedł czas
II wojny światowej, okupacji i pokazanych w filmie zakazanych piosenek.
Finał tych ulicznych prezentacji bywał
tragiczny, jeśli okupant znał z grubsza
język polski i rozumiał, o czym jest w
piosenkach mowa.
Po wojnie sytuacja ekonomiczna
mieszkańców nie sprzyjała rozwojowi tej
działalności. Nowe oblicze temu zjawisku
nadały w Warszawie Kapela Czerniakowska oraz Orkiestra z Ulicy Chmielnej. Do miejskiego folkloru wkroczyła
profesjonalna twórczość i to zarówno
w warstwie tekstowej jak i muzycznej.
Za Warszawą poszły inne miasta. W
Łęcznej na Lubelszczyźnie, w Parczewie,
w Przemyślu, w innych miejscowościach
zaczęto organizować ogólnopolskie festiwale kapel podwórkowych.
W okresie międzywojennym Rzeszów
nie był zbyt bogaty w życie muzyczne,
nie było w tym miasteczku szczególnie
bogatych tradycji muzycznych. Po wojnie, jeśli ktoś z mieszkańców rozwijającego się miasta pamięta, działała przy
Zakładach Mięsnych grupa śpiewających
muzyków pod nazwą Barobus, mająca
charakter w pewnym stopniu oscylujący
w kierunku kapel podwórkowych. Niejako w cieniu, chociaż chyba niesłusznie,
od kilku lat działa w Rzeszowie kapela
folk loru miejskiego Cianto. Nazwa
pochodzi od slangowego wyrażenia
cięto, czyli ostro grać. Estradowy debiut
odbył się w styczniu 2009 roku w Klubie
Bohema WDK w Rzeszowie. Tworzy go
czterech gentelmanów: elektromechanik
z zawodu, śpiewający gitarzysta, Tosiek
Biela, grający na kilku instrumentach,
w tym na skrzypcach, flecie, saksofonie
sopranowym miłośnik starych zegarów,
Hirek Gnacek, potrafiący zagrać na gitarze i bandżu, ale także na kontrabasie,
Tomek Shapari ( to takie pseudo) oraz z
kilkoma przerwami w działalności, akordeonista Janusz Chmura. Hirek Gnacek
miał w swoim muzycznym rozdziale
granie przed laty w zespole muzycznym
w restauracji „Rzeszowska”, w którym
śpiewała Stenia Dyniowa. Podobną
historię, tyle że w restauracji Kaprys
przy obecnej ul. Hetmańskiej, Tomek
Shapari, który w zespole Cianto również
opracowuje repertuar.
Repertuar mają dość obszerny, z
jednej strony spontaniczny, z drugiej
uporządkowany. Podczas koncertów
czy festiwalu śpiewają m.in. kompozycję Tadeusza Hejdy w rytmie tanga
Zakochani w Rzeszowie i również tego
kompozytora Charleston ze starego gramofonu, który lansowała przed laty na
antenie Radia Rzeszów Anka Żebrowska.
Działający w strukturach Osiedlowego
Domu Kultury RzSM Tysiąclecie w
Rzeszowie zespół Cianto gra na instrumentach akustycznych (tak to się teraz
mówi, jeśli w składzie nie ma wyjących
elektrycznych gitar) i zakończył pracę
nad swoją pierwszą płytą CD. W 2015
roku wystąpił 11 razy. Jak na to, że nie
ma własnego organizatora, chyba nieźle,
chociaż powinno być lepiej. I cóż jeszcze
na zakończenie? A no to, że występuje
przeważnie poza Rzeszowem.
Jerzy Dynia
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11 LIPCA - ŚWIĘTO
MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

Najważniejszym elementem
naszej pamięci o męczeństwie
Kresowian będą materiały, jakie
będzie pokazywać Polska Telewizja
o rzezi Polaków na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej. W czerwcu rzeszowska telewizja pokazała bardzo rzetelny program o
wymordowaniu polskich wopistów
i milicjantów przez UPA w Jasielu.
W tym materiale nie nazywano
już polskich milicjantów „komunistycznymi mordercami” lecz
bohaterami i oddano im godną
cześć. Cieszy, że w tym reportażu
mówiono również o zaangażowaniu rzeszowskiego IPN w Jasielu.
Dlaczego PO za k łamy wa ła
historię Polskich Kresów? Gdy
w latach 1989-1990 odgórnie i z
premedytacją Związek Radziecki
był demontowany przez ekipę
Gorbaczowa i KGB, wiele rzeczy
było możliwych i wiele się wydarzyło. Nie tylko szereg narodów
odzyskało niepodległość, ale też
powstały liczne drobne republiki
autonomiczne, jak żydowska w
składzie Federacji Rosyjskiej czy
Gagauzja w składzie Mołdawii.
Anatolij Sobczak, polskiego
pochodzenia mer Petersburga (jednym z jego urzędników był Władimir Putin), powiedział w radiu, że
zgodnie z prawem, jeżeli federacja
kilkunastu państw się rozpada,
to tereny włączone do niej siłą w
1939 roku mogą wrócić do stanu
sprzed aneksji. W tej sprawie rząd
Mazowieckiego nie kiwnął palcem. W jego składzie byli: Leszek
Balcerowicz, Jan Janowski, Jacek
Ambroziak, Janusz Byliński, Jacek
Kuroń, Henryk Samsonowicz,
Krzysztof Skubiszewski, Tadeusz
Syryjczyk, Marcin Święcicki.
Nie ma się czego dziwić! Jacek
Kuroń publicznie wyrażał zadowolenie, że Lwów jest ukraiński.
Cieszył się tak, jak jego pobratymcy, kiedy Armia Czerwona w
1939 roku wkraczała do Lwowa.
Balcerowicz nawet obecnie umacnia Ukrainę.
Dr hab. Dora Kacnelson, wybitny filolog i historyk, nieżyjąca już
polska Żydówka, która większość
życia spędziła w ZSRR, twierdziła,
że w momencie rozpadu Związku
Radzieckiego istniała możliwość
powrotu do Polski: Lwowa, Grodna, Stanisławowa a nawet Tarnopola. W wywiadzie dla „Gazety
Polskiej” z 28 października 1993
roku Kacnelson powiedziała: „Pan
minister Skubiszewski jest zdrajcą
wobec Polaków, rodaków, niedobitków na Wschodzie.”

Dr Kacnelson zdecydowanie
występowała w obronie interesów
polskiej ludności na byłych kresach
wschodnich, z pasją krytykując
ludzi z ekipy ministra Krzysztofa
Skubiszewskiego za fatalne zaniedbania w tej sprawie.
Błędem było tak szybkie uznanie zachodniej granicy Ukrainy
przez Polskę – postąpiono tak w
imię dobrych stosunków, ale gdyby
teraz kwestia granicy była nadal
otwarta żaden ukraiński polityk
nie ośmieliłby się na promowanie
banderzymu – przynajmniej przez
jakiś czas Ukraina mogłaby być
szantażowana politycznie.
Polityka międzynarodowa jest
brutalna, albo masz na sąsiada
haka, albo sam na haku wisisz.
Ekipa Mazowieckiego chwaliła się
dobrymi stosunkami z administracją USA, to dlaczego nie zwrócili
się z tą sprawą do Waszyngtonu.
Za Kuklińskiego coś Polsce się
należało. W tej sprawie istniały
konkretne zobowiązania USA.
W Teheranie w grudniu 1944 r.,
a praktycznie w Jałcie w lutym
następnego roku, Polska została
potajemnie oddana przez USA i
Wielką Brytanię Rosji. Szczególnie
dwuznaczna była tu rola Franklina
Delano Roosevelta, który równocześnie z paktowaniem na temat
Polski ze Stalinem zabiegał o głosy
Polonii amerykańskiej w wyborach
prezydenckich. 28 października
1944 r., pięć dni przed głosowaniem, odwołując się do Boga,
Roosevelt przyrzekał Karolowi
Rozmarkowi, prezesowi kongresu
polonii amerykańskiej, że Polska
zachowa przedwojenne granice.
Arthur Bliss Lane, ambasador
USA w Warszawie w latach 19441947, napisał pod wpływem tej
realpolitik książkę „I Saw Poland
Betrayed” („Widziałem Polskę
zdradzoną”), ustępując wcześniej z
urzędu. Było to wołanie na puszczy… Eisenhawer przyrzekał Sosnkowskiemu nawet, że zerwie układ
jałtański. Co można powiedzieć w
72 -lecie Jałty?
Nie jest przypadkiem, że
kolebką ukraińskiego nacjonalizmu jest Lwów – miasto lokowane
przez Kazimierza Wielkiego, miasto o polskim charakterze, przez
wieki tworzone przez Polaków,
niezw yk le ważne dla polskiej
historii. Tam wszystko przypomina Ukraińcom, że to miasto nie
jest ich miastem. Przykro mi, że
pamięć o polskich mieszkańcach
Lwowa brutalnie wypędzonych
przez Stalina nikt się nie upomina.

W dniach 2-4 stycznia 1945
miały miejsce masowe aresztowania Polaków zamieszkałych
we Lwowie (patrz wspomnienia
Marii Kulczyńskiej Lwów-Donbas
1945 – link zewnętrzny [4]). Objęły
one według szacunków AK około
17 tys. osób, w tym 31 pracowników naukowych uniwersytetu i
politechniki. Część aresztowanych
po kilkudniowym śledztwie została zwolniona, jednak większość
deportowano w głąb Związku
Radzieckiego. Zostali wówczas
aresztowani następujący profesorowie politechniki lwowskiej:
Włodzimierz Burzyński, Edward
Sucharda, Marian Janusz, Ewa
Pilatowa, których po pewnym
czasie zwolniono z więzienia we
Lwowie. Innych aresztowanych
kilkunastu polskich profesorów
przewieziono do łagru Krasnodon
(m.in.: Juliusz Makarewicz, Tadeusz Kuczyński, Stanisław Fryze,
Witold Minkiewicz, Emil Łazoryk,
Kazimierz Przybyłowski, Edwin
Płażek, Aleksander Kozikowski.
Skazani na 5, 10, lub 15 lat, zostali
oni skierowani do ciężkiej fizycznej
pracy przy wyrębie lasów lub w
kopalniach antracytu w Zagłębiu
Donieckim. Obowiązywała zasada – albo łagier albo wyjazd do
Polski.
Polacy winni wrócić do Lwowa
tak, jak Ukraińcy wrócili na Podkarpacie po akcji Wisła z zapewnieniem do własności domów i
majątku. Dlaczego lwowianie mają
pełne prawa obchodzić wspólnie
z harcerzami, uroczycie „Dzień
Wypędzonych”?
Zdzisław Daraż

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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OSIEDLE KMITY

Od prawej: Stanisław Rusznica, Barbara Mazur, Dorota Rząsa, Anna Bomba, Roman Małek, Zofia
Działowska, Jerzy Kulpiński, Stanisław Ruszała, Krystyna Wiśniewska, Genowefa Urban
Tradycyjnie Dni Osiedla Kmity
odbywały się głównie w plenerze na
terenach boisk sportowych i przyległych placach zabaw Rzeszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Swoje
pomieszczenia wystawowe oddał też
OKK Gwarek. Wcześniej, bo już z
początkiem czerwca, nasilenie imprez,
szczególnie dla dzieci, wystąpiło na
terenach sportowych „szesnastki” i
trwało głównie do pikniku rodzinnego. Jednak ta zabawowa atmosfera
miała swoje apogeum w dniach 10-11
czerwca. Pomyślano, jak zawsze, o
imprezach dla najmłodszych oraz starszych mieszkańców osiedla. W dniu
tzw. estradowym przygotowano blok
zabaw i konkursów sportowych dla
dzieci (slalom rowerowy i wrotkowy,
przeciąganie liny, wyścigi w workach,
konkurs kredą po asfalcie). Najmłodsi
mogli skorzystać z zabawek dmuchanych, pokazów z dużymi bańkami
mydlanymi, stoisk rzemieślniczych,
symultany szachowej. Było też tzw.
stoisko malowania twarzy, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem.
Pierwszy dzień dni osiedla wypełniony był programem przygotowanym
przez parafię św. Judy Tadeusza.
Zatytułowano go „Rodziny razem
– raban w roku miłosierdzia” . Na
estradzie, wystąpił m.in. z oratoryjnym koncertem znany zespół „Lumen”
z Poznania. Zgromadził on setki
mieszkańców osiedla. Z przyjacielską
wizytą uczestniczył w nim ks. bp
Kazimierz Górny (wyróżniony przez
TPRz odznaką „Przyjaciel Rzeszowa”).
Był bardzo serdecznie witany przez ks.
proboszcza Józefa Stanowskiego oraz
uczestników koncertu.
Oficjalnie dni osiedla rozpoczęto
w drugim dniu, tzw. estradowym,
od złożenia kwiatów pod pomnikiem
znajdującym się na osiedlu oraz koncertem na estradzie zaprzyjaźnionej
orkiestry dętej z Markowej.
Po koncercie orkiestry wystąpiły
zespoły taneczne i muzyczne z OKK
Gwarek, przygotowane przez Marka
Strzemeckiego. Jako pierwszy zapre-

zentował się zespół „Taka-Paka” z
polką country, wiązanką tańców krośnieńskich i rzeszowskich, następnie
„Tempo-Twist” z tańcami standardowymi latynoskimi. Zespół „Junior
Tempo-Twist „ przedstawił się z
walcem wiedeńskim i angielskim oraz
javem. „Małe Skrzaty” wystąpiły w
tańcu disco. Zespół ”Floor Cleaner`s”
zaprezentował pokaz i warsztaty breck
dance. Bardzo ładnie prezentowały się
„Rzeszowskie wiarusy” z piosenkami
folkloru rzeszowskiego oraz piosenkami biesiadnym. W czasie dni osiedla
w konkursie wybrano małą miss, którą
została Patrycja Bąk oraz mistera,
którym został Przemek Pożarycki.
Ogłoszono wyniki konkursu na
„Najładniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowaną rabatkę
osiedlową”. Konkurs zorganizowała
Spółdzielcza Rada Osiedla oraz Administracja Osiedla. W tym roku komisja
konkursowa wytypowała rekordową
ilość mieszkańców, którzy najładniej
upiększają osiedle. Nagrody i wyróżnienia wręczyli: Władysław Finiewicz
– przewodniczący rady osiedla, Tadeusz Bilski – kierownik administracji
osiedla, Stanisław Ruszała – wiceprezes RSM, administratorzy Teresa
Kołodziej i Andrzej Szura oraz
Dorota Rząsa, Stanisław Rusznica i
Józef Kanik z komisji oceniającej. W
ogłoszeniu wyników konkursu, z rady
osiedla uczestniczyli też: Krystyna

Kokoszka, Barbara Mazur, Zofia
Działowska, Jerzy Kulpiński, Genowefa Urban, Aleksander Nazimek, z
administracji: Krystyna Wiśniewska,
Stanisława Tarnowska, Krystyna
Gajdek, Danuta Gorlach, Roman
Tompalski. Z Towarzystwa Przyjaciół
Rzeszowa byli: Roman Małek, Anna
Bomba i Jan Zaforemski.
W sali wystawowej OKK Gwarek
zorganizowano wernisaż wystawy
malarskiej mieszkanki osiedla Romany Medyńskiej. W organizacji wystawy i benefisu artystkę wspomogły
Irena Świętek i Józefa Zabłocka. W
tej części programowej święta osiedla
uczestniczyło wielu mieszkańców oraz
przyjaciół malarki. Byli m.in. Andrzej
Dec – przewodniczący rady miasta,
przyjaciele: Roman Adamski, Bożena Stachyra-Płonka, Danuta Pawłowska. Spotkanie miało charakter
jakby rodzinny. Uczestniczyła w nim
bowiem mama artystki, była dyrektor
szkoła podstawowej nr 5 w Rzeszowie,
pani Stanisława Kolasińska.
W ramach gastronomii, uczestnicy święta osiedla mogli skorzystać
z popcorn, waty cukrowej, kiełbaski
z rożna, napojów chłodzących oraz
bezpłatnej grochówki. Święto osiedla
zakończyło się pokazem sztucznych
ogni oraz zabawą taneczną, której
przygrywał zespół muzyczny „Waterlo”.
Stanisław Rusznica

Nagrodzeni i wyróżnieni za rabatki i balkony: Od lewej stoją: Stanisław Ru
Andrzej Szura, Maria Radko, Teresa Kołodziej, Józef Kanik, Barbara Mazur, K
dyplom za p. Józef Dziadosz), Tadeusz Trawka, Aleksandra Szwed, (osoba odbiera
Od lewej siedzą: Krystyna Kokoszka, Zofia Działowska, Dorota Rząsa, Krystyna
Baran, Wanda Strzyżowska, Bronisława Chmielowska, Marian Tereszkiewicz, K

Osiedle im. gen. W. Andersa

NA 1000-LECIU ŚWIĘTOWANO

Podobnie jak w latach ubiegłych,
tak i w tym roku, mieszkańcy osiedla
1000-lecia obchodzili swoje święto.
11 czerwca w samo południe przed
pomnikiem Jana Kochanowskiego
zebrały się dwie rady osiedlowe oraz
dwie zorganizowane grupy seniorów.
Po złożeniu kwiatów udały się przed
pomnik św. Jana Pawła II, aby razem
z ojcem Józefem Krawcem z kościoła
oo. bernardynów, opiekunem klubu
seniora, pomodlić się w intencji mieszkańców osiedla.
Dalsze świętowanie odbywało się
na placu przy dawnej szkole UNICEF.
Tradycyjnie na początku wystąpiły z
częścią artystyczną dzieci przedszkoli
nr 15 i 16 oraz uczniowie z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 9, a także
instrumentaliści ze Studium Kształcenia Artystycznego Kwinta. Do chwili
oficjalnego otwarcia odbywały się
różne konkursy, między innymi konkurs plastyczny kredą po asfalcie pn.
„Mój wymarzony Dzień Osiedla” oraz
konkurs na rozpoznawanie odgłosów
przyrody.
Przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie Dnia Osiedla, którego dokonali Jan Potera - przewodniczący
spółdzielczej rady osiedla RSM oraz
Bronisław Wiśniewski, przewodniczący rady samorządowej. Uczynili to
w obecności zacnych gości: Andrzeja
Deca – przewodniczącego rady miasta,

Andrzeja Gutkowskiego – zastępcy
prezydenta miasta, Stanisława Ruszały
–wiceprezesa rzeszowskiej spółdzielni
mieszkaniowej, ks. Krzysztofa Gołąbka – proboszcza parafii św. Józefa. W
oficjalnym otwarciu uczestniczyli też
Bogusław Sak – kierownik administracji osiedla, Krystyna Rogozińska
– przewodnicząca koła emerytów i
rencistów, Irena Walczak – przewodnicząca klubu seniora. Na imprezie
bardzo licznie zgromadzili się mieszkańcy osiedla.
Następne konkursy, jakie odbywały
się w dalszej części imprezy po otwarciu Dnia Osiedla, prowadził Wojciech
Bednarczyk wraz z zespołem osób
związanych z Osiedlowym Domem
Kultury Tysiąclecia. Rozpoczęły się
one konkursem od lat cieszącym się
dużą popularnością, zarówno wśród
dzieci jak i rodziców. Małą Miss
wybrano Gabrielę Paluszak, Małym
Misterem został Kacper Wesół, Małą
Damą została Julia Zapała a Misterem
Publiczności został Szymon Hajdaś.
Na scenie estradowej występowało
wiele zespołów tanecznych. Zaprezentowano m.in. „zumbę”, składającą
się z połączenia elementów tańców
latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Uczestnicy zespołów
tanecznych ODK pokazali wiązankę
tańców dziecięcych, polkę warszawską,
taniec iluzji. Na scenie wystąpiło wielu

indywidualnych wokalistów: Maciej
Porada, Katarzyna Tuleja, Daniel
Lew, Marlena Lekowska, Kinga
Siewierska, Justyna Strzępek. Przygrywał zespół „Od czasu Do czasu”
w składzie: Dawid Gwiżdż, Bryan
Gwiżdż, Maciej Porada i Wojciech
Bednarczyk. Zaprezentowała się również młodzież z Gimnazjum nr 10 w
programie słowno-muzycznym.
Na placu imprezowym Klub Seniora, prowadzony przez Irenę Walczak,
zorganizował kiermasz taniej książki
oraz stoisko z bibelotami i zabawkami rozprowadzanymi za symboliczną
złotówkę z przeznaczeniem zebranych
pieniędzy na cele charytatywne. Swoje
prace malarskie prezentowała Emilia
Wołoszyn, a książki dla dzieci ich
autorka Stanisława Bełch.
Jak co roku nie zabrakło wielu
atrakcji dla dzieci, była karuzela,
dmuchany zamek zjeżdżalnia, basen z
kulami wodnymi. Była wata cukrowa
oraz dania regionalne, które serwowało Koło Gospodyń Wiejskich z
Boguchwały.
Imprezę Dnia Osiedla zakończył
pokaz sztucznych ogni oraz zabawa
plenerowa do muzyki zespołu The
Beatles i przebojów z lat 60. i 70. RDK
– Filia Słocina.
Stanisław Rusznica

Osiedle 1000-lecia

Bulwary
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uszała, Jerzy Kulpiński, Władysław Finiewicz, Stanisław Róg, Genowefa Urban,
Krzysztof Ślemp, Teresa Ogorzałek, Zofia Świder ,Józef Szwed, (osoba odbierająca
ająca dyplom za p. M. i J. Ostasz), Zygmunt Ciurewicz, Jan Kiszka, Irena Nowak.
a Wśniewska, Stanisław Rusznica, Tadeusz Bilski, Danuta Pomykała, Aleksandra
Kazimiera Nawojska, Barbara Rzymek

Czerwiec był miesiącem najbardziej płodnym w święta osiedlowe,
zdecydowanie wrosłe już w pejzaż
miejski. Zblokowane, letnie imprezy
plenerowe, mające w swoim zamyśle
integrację osiedlowej społeczności,
stały się żelaznym punktem w rocznych kalendarzach imprez. W parku
Sybiraków 18 czerwca Samorządowa
Rada Osiedla gen. W. Andersa i Dom
Kultury Rzeszowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Karton” przygotowali
cały blok rozrywkowych atrakcji, na
zasadzie – dla każdego coś miłego.
Już o godzinie 14:00 świętowanie
rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy osiedla. Czegóż tu nie było! Swoje talenty
artystyczne zaprezentowały zespoły
wokalne, taneczne i mieszane z Przedszkola nr 22 i szkół podstawowych
nr 22 i 8. Zrealizowano całą paletę
zabaw dla dzieci w ramach programu
„Le figaro”. Później pojawili się na

estradzie nieco wcześniej urodzeni.
Można zatem było podziwiać pokazy
bokserskie oraz taneczne popisy seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
O godzinie 17:00 nastąpiło oficjalne
otwarcie. Przybyło sporo oficjalnych
gości: Konrad Fijołek – wiceprzewodniczący rady miasta, August Nepelski
– przewodniczący rady nadzorczej
RSM, Stanistaw Rusznica – sekretarz
tej rady oraz członkowie – Michał
Ziemliński, Mateusz Maciejczyk,
Beata Ratajczak i Józef Śnieżek.
Pojawił się przewodniczący sąsiedniej
rady osiedla, Józef Wierzbicki oraz
k ierownik administracji MZBM,
Urszula Śliwińska. Honory gospodarza pełnił z talentem i godnością
Paweł Lekacz – przewodniczący rady
osiedla. Zaś całość z biglem prowadził Józef Tadla, wódz „Kartona” i
przyległości. Wszyscy uczestniczyli w
ceremonii złożenia wiązanki kwiatów

pod pomnikiem Sybiraka.
Po tej ceremonii estradą zawładnęły urokliwe i zdolne dziewczyny
z Centrum Sztuki Wokalnej Anny
Czenczek. Zresztą szefowa osobiście
czuwała nad sprawnością przebiegu
popisów swoich podopiecznych. Nad
teren imprezowy zaczęły nadciągać
ciemne chmury wraz ze zbliżającymi się grzmotami. Akurat w trakcie
występu znakomitego Zespołu Pieśni
i Tańca „Twierdzanie” z Frysztaka
lunęło jak z przysłowiowego cebra.
Ale Twierdzanie grzmotów się nie
boją. Nie takie burze przetrwali!
Nie dali zatopić sobie koncertu.
Popisywała się jeszcze grupa Makar.
Później pozostała już tylko zabawa
pod gwiazdami przysłonionymi nieco
chmurkami i kończący całość pokaz
ogni sztucznych.
Roman Małek

NA BULWARACH
TRZY OSIEDLA RAZEM

Balony szczęścia
W dniach 18-19 czerwca br. rzeszowskie bulwary zapełniły się uczestnikami święta trzech osiedli: gen. Grota-Roweckiego, Piastów i Dąbrowskiego. Wszyscy świetnie się bawili, było
dużo atrakcji i wiele niespodzianek dla
dzieci i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w sobotnie południe korowodem
zespołów tanecznych i orkiestr, które
wyruszyły spod Instytutu Muzyki i
przeszły ulicami: Dąbrowskiego, Piastów oraz Hetmańską na bulwary. Tam
urządzono wokół stałej sceny piękne
miasteczko namiotowe. Uczestników
imprezy przywitał, jak przystało na
dobrego gospodarza, Łukasz Dziągwa,
przewodniczący rady osiedla gen.
Grota-Roweckiego. Razem z nim byli
współorganizatorzy imprezy: Jerzy
Filipek, Krystyna Gajdek, Krzysztof Szafiński, Krystyna Dziągwa,
Bogusław Paszkowski. Uczestników
imprezy odwiedził Marek Ustrobiński, zastepca prezydenta miasta oraz
radni: Wiesław Buż, Konrad Fijołek i
Mirosław Kwaśniak. Byli też członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa:

Bolesław Pezdan, Roman Małek,
Anna Bomba, Jan Zaforemski, Teresa
i Wiktor Kowalowie. Organizatorzy
imprezy otrzymali od prezydenta miasta list z pozdrowieniami i życzeniami
dobrej zabawy.
Na scenie zaprezentowało się wiele
zespołów. Szkoła Chow Gar Kung-Fu
zorganizowała zabawy dla dzieci ze
smokiem oraz lwem chińskim. Aktor
scen warszawskich Krystian Makston
wystąpił z recitalem wokalnym w
programie „Cygańskich wspomnień
czar”. Wystąpił on również w recitalu „Laboga, chłopoki, czyście mnie
nie poznali”. Zaprezentował w nim
rzeszowskie piosenki ludowe. Sam,
jak przypomniał publiczności, jest
laureatem I miejsca na Festiwalu
Piosenek i Przyśpiewek Ludowych.
Pochwalił się, że jest rodowitym
rzeszowiakiem. Ze swoimi programami wystąpili też uczniowie szkół
podstawowych nr 10 i 17. Obok sceny organizatorzy zorganizowali dla
dzieci turniej szachowy, warsztaty i
konkursy plastyczne, grę planszową.

Było wiele zabaw adresowanych do
rodzin, w tym seniorów z wnukami. Dużą popularnością cieszyły się
zabawy na dmuchanych zamkach oraz
stoisko dla dzieci z tzw. praktycznym
pokazem malowania twarzy. Wiele
praktycznych pokazów prezentował
gabinet rehabilitacyjny „Rudek”. Można było zasięgnąć konsultacji i porad
specjalistów medycznych oraz zrobić
sobie wybrane pomiary zdrowotne.
Była też możliwość dowiedzieć się o
Telewizji UPC.
W miasteczku zorganizowano
pokazy straży pożarnej oraz skoki
spadochronowe, przygotowane przez
Aeroklub Rzeszowski. Pierwszy dzień
zakończono bardzo atrakcy jnym
wypuszczeniem w niebo 1000 latających lampionów szczęścia, widzianych – jak mówili mieszkańcy miasta
– w całym Rzeszowie. Dla wszystkich
uczestników była zabawa taneczna,
której przygrywał zespół muzyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego „Labarbar”.
Stanisław Rusznica
Fot. A. Baranowski, J. Tadla
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ŚWIĘTO MUZYKI REGGAE

W dniu 3 czerwca 2016 roku na
rzeszowskich bulwarach odbyła się
druga edycja imprezy plenerowej
„Reggae Nad Wisłokiem”, której
organizatorem był Rzeszowski Dom
Kultury. Była to kolejna okazja
dla mieszkańców Podkarpacia do
stanięcia oko w oko z barwnym
światem muzyki reggae i kultury
jamajskiej.
„Reggae Nad Wisłok iem” to
tematyczna impreza, która w 2015
roku wzbogaciła kalendarz wydarzeń Rzeszowskiego Domu Kultury.

Była to zwycięska propozycja w
konkursie pod nazwą „Wybierz
imprezę na 5-lecie Rzeszowskiego
Domu Kultury”, zorganizowanym
na Platformie Konsultacyjnej Mieszkańców Rzeszowa „Dobre Pomysły”. Wielotysięczna publiczność i
pozytywny odbiór pierwszej edycji
imprezy skłoniły organizatorów
do kontynuacji wielkiego przedsięwzięcia kulturalnego, sygnowanego
od tej pory hasłem „RDK – Reggae
Dla Kultury”.
Tak jak w ubiegłym roku, nie

Publiczność

zawiodły ani pogoda, ani frekwencja. Dzięki temu po raz kolejny w
godzinach popołudniowych na bulwarach odczuwalny był piknikowy i
rodzinny klimat imprezy.
To w ł a ś n i e r e g g a e , z n a n e
powszechnie jako muzyka miłości
i pokoju, było tym, co po raz kolejny sprzyjało integracji wszystkich
pokoleń mieszkańców Rzeszowa.
A integracja ta znalazła swój wyraz
we wspólnej zabawie, ponieważ
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Dla starszych uczestników imprezy
przygotowane zostały koncerty
muzyczne, natomiast dla najmłodszych różnorodne zabawy dla dzieci
z firmą Passio. Nowością tego roku
było ponadto całonocne afterparty
w Klubie Vinyl, dedykowane najbardziej oddanym fanom muzyki
reggae.
Podczas pierwszej części koncertu
na scenie wystąpili przedstawiciele
podkarpackiej i małopolskiej sceny
reggae: YongSoul z Przemyśla, Experimental z Częstochowy, Rap-A-Dub
z Tarnobrzega oraz Roots Digital
Sound feat. Kulturalny z Rzeszowa.
Koncert główny na rzeszowskich

POPIÓŁ I ZAMĘT

Agencja wydawnicza JOTA wydała książkę
pt. „Popiół i zamęt”. Była to inicjatywa naszego kolegi Józefa Ambrozowicza. W poprzednim numerze „Echa Rzeszowa” poświęciliśmy
mu całą rozkładówkę. Obecnie chcieliśmy
jeszcze raz przypomnieć o wydanej wcześniej
książce „Poiół i zamęt”, w której piętnastu
dziennikarzy wspomina swoje lata pracy w
różnych mediach. Są to dziennikarze często
z pierwszych stron gazet. Wszyscy dobrze są
znani czytelnikom, telewidzom i słuchaczom.
Na jednym z promocyjnych spotkań Józef
Ambrozowicz przypomniał, że zawsze pisaliśmy o innych, teraz napisaliśmy o sobie: o
własnych sukcesach i porażkach, nadziejach i
zwątpieniach. I o tym, co przeżywaliśmy, obserwując jak zmienia się region wraz z upływającym czasem... Te wspomnienia są ważne, bo
są w nich osobiste przeżycia i emocje, oddany
jest nastrój i klimat czasów, w których żyliśmy
i które długo jeszcze będą przedmiotem badań
i analiz publicystów i historyków. Tylko nas
już nie będzie...
Polecam trochę nieskromnie tę książkę, bo
jestem wszak jednym z jej autorów. Ale mam
nadzieję, że może czytający odnajdą tam i
własne, podobne spostrzeżenia oraz oceny
tych samych faktów. Bohaterami wspomnień

są znani
autorzy
teksów
zamieszczanych
też
w
„ E c h u
Rzeszowa”.
Są to między innymi: Adam
Socha,
J e r z y
Dynia,
Ryszard
Zatorski, Józef
Ambrozowicz,
Stanisław
Rusznica,
Wojciech Furman, Bogusław Lasota...
Książkę tę można jeszcze nabyć w rzeszowskich księgarniach „Epoka” lub bezpośrednio
w Wydawnictwie JOTA w Rzeszowie, ul.
Cegielniana 36/1, Tel. 17 8524962, 693106901,
e-mail: jota.aw@gmail.com.
Stanisław Rusznica

TRANSGRANICZNA
WSPÓŁPRACA

Emerytowani policjanci z Podkarpacia
kontynuują bliską współpracę ze swoimi
kolegami słowackimi ze Snina. Właśnie
kończyła się umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Emerytowanych
Funkcjonariuszy Korpusu Policji w Sninie
a Zarządem Wojewódzkim Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie. Zatem na zaproszenie prezydenta
słowackiego klubu, Jozefa Federko do Snina
pofatygowała się nasza delegacja w składzie:
Wiktor Kowal – prezes zarządu wojewódzkiego, jego zastępca Ryszard Tyczyński i
Stanisław Sabat – prezes sanockiego koła
stowarzyszenia. Aktualna umowa została
podpisana na roczny okres podczas pobytu

w Rzeszowie delegacji słowackiej na ubiegłorocznych obchodach 25-lecia działalności
SEiRP.
Skoro wzajemne kontakty okazały się
satysfakcjonujące obie strony, w Sninie
podpisano uroczyście aneks, który zakłada
nie tylko kontynuowanie współdziałania
na czas nieokreślony, ale i systematyczny
jego rozwój. Odbyło się to podczas pikniku
członków słowackiej organizacji emeryckiej
w Ośrodku Wypoczynkowym „Wychorlat”. Były wystąpienia, ale nie zakłócały
one piknikowej atmosfery przyjacielskiego
spotkania.
Roman Małek

Zespół Jamal
bulwarach zakończył występ czołowej gwiazdy polskiej sceny muzycznej – zespołu Jamal.
Ku zadowoleniu szerokiej, wielotysięcznej publiczności weterani
sceny reggae zaprezentowali bardzo
zróżnicowany repertuar, w którym
usłyszeć można było także akcenty
hip-hopowe i rockowe. Uczestnicy koncertu ochoczo odśpiewali
wspólnie z liderem grypy najbardziej
znane przeboje Jamala, takie jak:
„Policeman”, „Peron” czy „Defto”.
Po raz kolejny to właśnie Rze-

szowski Dom Kultury miał przyjemność być organizatorem wielkiego
przedsięwzięcia, jakim jest „Reggae
nad Wisłokiem”. Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury, Mariola
Cieśla, pozdrawiając publiczność
ze sceny oznajmiła, że to właśnie
dzięki mieszkańcom Rzeszowa od
ubiegłego roku RDK to już nie tylko
Rzeszowski Dom Kultury, ale także
Reggae Dla Kultury, czyli wielki
ruch młodego pokolenia.
Daniel Czarnota

CUCHNĄCY WSTYD
W CENTRUM
Jest w centrum miasta coś, czego nigdy nie
powinno tam być. Jest
to coś ze skrzyżowania
śmietnika z rumowiskiem.
A wszystko w jednopiętrowej przybudówce z garażem przy ulicy ks. Jałowego. Przybudówka ta nosząca numer 5a, bo została
dolepiona do kamienicy
z numerem 5, ze względów architektonicznych
i estetycznych nigdy nie
powinna powstać. Ponoć
po niemałych perturbacjach jakoś dopuszczono
do pojawienia się tego
szpetnego, budowlanego
dziwoląga. Pal sześć! Skoro
został wybudowany, nieTę rupieciarnię uzupełnia jeszcze napakowany badziechaj sobie stoi.
Problem tkwi w czym wiem samochód z lewej strony i zestaw starych drzwi obok
innym. Otóż właściciel przyczepy
tej efemerydy budowlanej
urządzają sobie nawet wieczorne spacery do
prawdopodobnie zapadł
na syllogomanię, niebezpieczną chorobę pobliskiego parku, rekreacyjne zapewne.
objawiającą się obsesyjnym gromadzeniem Nie wiem, jak w tej śmietnikowej kanapce,
wszelkiego rodzaju śmietnikowego badzie- pomiędzy piętrem i garażem, może poprawwia. Zapełnił tym po sufit zamieszkiwane nie działać sklep spożywczy z mięsnym. A
przez siebie pomieszczenia na piętrze, działa! Zaś wszelkie prośby i apele sąsiadów
pomieszczenia garażowe, dojazd do garażu, spotykają się z agresywnymi reakcjami
stojące obok przyczepę campingową, samo- właściciela. Sam tego doswiadczyłem, gdy
chód osobowy oraz najbliższe otoczenie. zacząłem podziwiać zgromadzone „zbiory”.
I cóż z tym można począć? Przecież tu
Ciekawe, gdzie zamieszkuje? Ale to już
jego sprawa. Natomiast śmietnisko nie jest sponiewierane zostały wszelkie przepisy
obojętne dla otoczenia. Przecież to centrum sanitarne i porządkowe. Okazuje się, że nie
miasta, o rzut suchym beretem od urzędu ma w mieście takiej siły, która byłaby w stamarszałkowskiego, wojewódzkiego, pałacu nie tę patologię zlikwidować. Wręcz wierzyć
biskupiego, Gimnazjum i Liceum Sióstr się nie chce, że wszelkie starania samorządu
Prezentek oraz parku Jedności Polonii z mieszkańców i samych mieszkańców psu
Macierzą. Ten niezbyt przyjemnie zalatu- na budę zdają się. Totalna niemoc wobec
jący, zwłaszcza w upalne dni, śmietnik jest jednego niebezpiecznego dewianta. Czyżby
siedliskiem szczurów i innego gadostwa naprawdę aż taki uwiąd mocy sprawczej
gustującego w takim środowisku, które zna- występował w stolicy innowacji?
Roman Małek
lazły tu idealne warunki bytowania. Szczury

RODZINNY PIKNIK

W ostatnią sobotę przed zakończeniem roku szkolnego, w rzeszowskiej „szesnastce” zorganizowano rodzinny piknik. Była
to impreza integracyjna dzieci i
rodziców. Wszyscy chętni mogli
wziąć w niej udział. Zgromadziła
liczną rzeszę dzieci, jak i dorosłych, szczególnie z osiedla Kmity.
Moc atrakcji czekało na wszystkich
uczestników tej szkolnej zabawy.
Każdy uczestnik mógł znaleźć dla
siebie coś ciekawego. Było wiele
atrakcji i niespodzianek. Było
wiele konkursów sportow ych,
plastycznych i edukacyjnych. Były
konkursy sztuki cyrkowej, strzelanie z łuku, przeciąganie liny,

różne quizy. Zachwyt wzbudzała
wielka zjeżdżalnia - dmuchany
zamek oraz kule zorbingu. Były
też nagrody. Utalentowani wokalnie mogli spróbować swych sił
w konkursie piosenki turystycznej. Można było oglądnąć sztukę
teatralną teatrzyku kukiełkowego
pt. „Calineczka”. Dla amatorów
przysmaków została przygotowana
przez szkolną kuchnię degustacja
bigosu oraz różnych ciast upieczonych przez rodziców. Poczęstunek
zorganizował również szkolny
kącik kulinarny „Łasuch”. Rozdawane były soki, mleko i cukierki.
Dopisała pięk na słoneczna
pogoda, więc wszyscy mogli weso-

ło i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Ciepłej rodzinnej
atmosfery dopełniały liczne zabawy i konkursy dla całych rodzin.
Wspaniałej zabawie i okrzykom
radości nie było końca. Teraz
pozostały tylko wspomnienia na
kolejną, tak udaną uroczystość.
Dumna z tego może być dyrektor
szkoły Dorota Rząsa z nauczycielami, uczniami oraz innymi pracownikami szkoły. Dodać należy,
że swoim uczestnictwem dopisali
też goście i przyjaciele szkoły.
Wśród nich byli radni miejscy:
Konrad Fijołek, Mirosław Kwaśniak, przedstawiciele rady osiedlowej ze Stanisławem Rusznicą,

Po prawej Mirosław Kwaśniak i Dorota Rząsa
działacze Towarzystwa Przyjaciół
Rzeszowa: Roman Małek i Anna
Bomba, sponsorzy: właściciel firmy Optyk - Wiesław Kwaśniak,

zaprzyjaźnieni dyrektorzy jednostek oświatowych: Katarzyna
Pytel, Tomasz Gajdek.
Stanisław Rusznica
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RUŚ TO NIE „U KRAINA”

Ruś przez wieki żyła w symbiozie z Rzeczpospolitą. Rusini -kozacy walczyli w obozie pod Chocimiem ramię w ramię z wojakami
Solimana II pod dowództwem
wielkiego hetmana K. Chodkiewicza i hetmana kozaków rejestrowych,
Петро КонашевичСагайдачний herbu Pobóg (ur. w
1570 w Kulczycach koło Sambora,
w ziemi przemyskiej). Konaszewicz wielokrotnie występował w
obronie Rzeczpospolitej przed wojskami moskiewskimi i tureckimi.

Od 20 lat Rusini pokornie
proszą Ukrainę o uznanie swego
istnienia. Na Ukrainie narodził się
mit, że Rusini to tylko historyczne
miano, że wszyscy Rusini, którzy
kiedykolwiek żyli i żyją od Austrii
po Karpaty i dalej do Kaukazu –
to tylko przodkowie dzisiejszych
Ukraińców. Rusini mieli swoją
narodową państwowość 90 lat
temu, kiedy nie było państwowości ukraińskiej a Rusini powołali
swoją republikę 21 grudnia 1918
r. jako część Węgier. We wrześniu
1919 Centralna Rada Ruska pod-

jęła decyzję o przyłączeniu w charakterze autonomicznej republiki
do Czechosłowacji, której częścią
pozostawali oficjalnie do 1946, a
faktycznie do 1945 roku.
Kiedy Austro-Węgry się rozpadły, pojawił się ukraiński pomysł,
aby spróbować zrealizować swoje
cele właśnie w Galicji, gdzie ogłoszono powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, dzięki
pomocy małych grup pochodzących z austriackiej armii. Ale
Polacy dali im po uszach i deklarację Z-URL uznali za dziecinne

bajeczki.
Traktat w Saint-Germain uznał
przyrodzone prawo Polski do Galicji i zatwierdził jej przyłączenie do
Polski. Na tym terenie Polacy nie
tolerowali nacjonalizmu ukraińskiego, ale odróżniali i szanowali
Rusinów i Rosjan. Kiedy w 1939
r. Stalin i Hitler podzielili Polskę,
ten pierwszy zagarnął Galicję i to
z Ukrainy sowieckiej zaczęto po
raz pierwszy ukrainizację Galicji
i galicyjskich Ukraińców. W 1991
roku odbyło się referendum, ponieważ w 1922 w składzie Związku

Sowieckiego była Ukraina bez:
Galicji, Bukowiny, Zakarpacia
i Krymu. Kiedy regionom tym
zaproponowano przeprowadzenie
referendów, Galicja i Bukowina
nie skorzystały z okazji, w przeciwieństwie do Krymu i Zakarpacia
(swoją drogą teraz Galicjanie łapią
się za głowy, że przegapili ten
moment!). Niestety, Kijów postanowił nie oddać ani Krymu, ani
Zakarpacia i rozpoczął 20-letnią
walkę o nieuznawanie Rusinów.
Zdzisław Daraż

FOTORELACJA ZE WSCHODNIEJ GRANICY
NEOBANDEROWCY WYMUSZALI W
PRZEMYŚLU ZMIANĘ POLSKIEJ POLITYKI
WOBEC "WOŁYŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA"

w latach 1918-1920 r. pod wodzą Semena Petlury u boku Józefa Piłsudskiego. Są tam także dwie
zbiorowe mogiły powstańców UPA, którzy w styczniu 1946 r. i maju 1947 r. zginęli w Birczy i Lisznej." Manifestant ukraiński dodaje : -"Kiedy spokojnie maszerowaliśmy (600 osób), wtedy nastąpił
protest i próba zakłócenia przemarszu przez kiboli". Interweniowała policja.
Tymczasem część ukraińskich manifestantów miała koszulki z barwami banderowskimi, a z
kolumny maszerujących wznoszono okrzyki "Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi, jeszcze
Polak Ukraińcowi buty czyścić musi". Ale o tym GW nie pisze. Na cmentarzu odczytano „Apel
od Polaków”. Apel między innymi podpisała żona Jacka Kuronia, który publicznie wyraził radość
z faktu, że Lwów należy do Ukrainy. Onyszkiewicz, bratanek "Oresta", d-cy UPA na zakierzonski
kraj, i im podobni.

USA UMACNIA ANTYPOLSKI BANDERYZM
NA UKRAINIE
Pentagon ma, według projektu Senatu USA, przeznaczyć na potrzeby wojskowe Ukrainy 500
milionów dolarów. Decyzja ta przedłuża politykę antypolską USA wobec Polski.

NOWY
CZARNOBYL
Butna probanderowska manifestacja w Przemyślu na czele symbole religijne
Kiedy w polskim Sejmie ma zostać podjęta uchwała w sprawie ludobójstwa UPA,
to szef ukraińskiej dumy wzywa przewodniczącego polskiego sejmu do siebie, na
Ukrainę aby wydąć mu instrukcje, jak ma głosować polski Sejm. Nagle w Przemyślu Ukraińcy ze sprowadzoną ze Lwowa ukraińską orkiestrą wojskową maszeruj
prowokacyjnie na cmentarz strzelców siczowych i upowców, na których grobach
nie tak dawno zawisły tabliczki z napisami "dzieciobójcy". Prasa wydawana przez
zagranicznych wydawców pisze o bohaterach UPA!

Pod Lwowem wybuchł pożar
na wysypisku śmieci i zapadła się
ziemia. Podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych znaleziono
ciała trzech ofiar. Nad miastem
unosi się gęsty dym. Istniała
możliwość, że toksyczna chmura
dotrze również nad Polskę.

BOHATERSKA ŚMIERĆ ŻOŁNIERZY WOP
W WALKACH Z UPA

Z tej okazji odbył się uroczysty
apel z udziałem kompanii honorowej i orkiestry reprezentacyjnej
Straży Granicznej. Uroczystości
miały miejsce w Jasielu (Nadleśnictwo Rymanów) przy pomniku upamiętniającym te tragiczne
wydarzenia. Jednym z organizatorów spotkania był Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.
W uroczystości wzięli udział
funkcjonariusze Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej z
komendantem płk SG dr Piotrem
Patlą na czele, komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, płk SG Mieczysław
Kurek, kombatanci i weterani wojskowi, samorządowcy, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele społeczeństwa Ziemi Sanockiej oraz leśnicy. Uroczystości uświetniła kompana
honorowa i orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej.
W „procesji” maszeruje Wojskowa Orkiestra przygrywając banderowskie melodie
Zdzisław Daraż
O polskim proteście w Przemyślu „Gazeta Wyborcza” pisze: „Wierni obrządku
grekokatolickiego, po nabożeństwie w archikatedrze w intencji ukraińskich bohaterów wojny 1918-1920, przechodzili na cmentarz wojenny. Na Ukraińskim Cmentarzu
Wojennym spoczywają strzelcy siczowi Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, walczący

Ukrainiec krzyczy: „Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi, jeszcze Polak
Ukraińcowi buty czyścić musi”
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Bogusław Kotula
Zaistnienie fenomenu chleba to w
historii ludzkości moment, kiedy w
zębach człowieka zazgrzytały ziarna
dzikich zbóż. Woda i ogień dopełniły
plackowo-bochenkowej reszty. Duchowa istota religijnej świętości chleba
miała pojednać miliony chrześcijan.
Żołnierski komiśniak, więzienny
smutniak i chłopski, żarnowy razowiec.
Wojskowe suchary dawały możliwość
trwania w okopach, transzejach i bunkrach. Za chlebem odpływano, odjeżdżano, odchodzono za granice ojczyzny,
het, także za wielką wodę. Zakazem
karmienia chlebem zabił Stalin kilka
milionów Ukraińców. Polskie, głodne
przednówki rodziły swoiste chleby
pieczone z plew, mielonych kasztanów
i żołędzi. Daj nam dzisiaj... i do końca
każdego żywota.
Nałęczowski i py tlow y. Czarny
jak noc razowy, trocinowy, graham,
bielusieńki jak śnieg przenny. Gdy

Stanisław Kłos

Tym razem zaproszę do Pruchnika,
urok liwego miasteczka położonego
kawałek drogi na południowy wschód od
Rzeszowa, pośród łagodnych wzniesień
Podgórza Rzeszowskiego, ciągnącego
się szerokim łukiem od Rzeszowa aż
pod Przemyśl. Użyte w tytule określenie
„drewniane miasteczko” to tylko taka
przenośnia nawiązująca do tego, co było,
bowiem od 2010 roku Pruchnik jest
ponownie miastem. Liczy około 3500
mieszkańców.
Pruchnik istniał już zapewne w
połowie XIV w., a może jeszcze nieco
wcześniej. Przypuszczalnie około 1370
r. otrzymał prawa miejskie, gdyż jako
miasto wymieniany był w 1399 r. Jego
założycielem był prawdopodobnie rycerz
Kostko, zwany Słoneczkowicz herbu
Korczak. Jego potomkowie, od nazwy
miasta przyjęli nazwisko Pruchnickich.
Poczynając od XV w. Pruchnik był
lokalnie znaczącym ośrodkiem rzemieślniczo-targowym. Od najdawniejszych
czasów jego mieszkańcy zajmowali się
sukiennictwem, ponadto wśród tutejszych rzemieślników byli krawcy, szewcy
i piekarze. Na przełomie XVII i XVIII
w. funkcjonowały cztery cechy. Był tu
obronny dwór właścicieli, po którym,

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO...
mistrzowie piekarscy zrozumieli znaczenie reklamy, posypały się z jednej
mąki, jednego pieca nie zawsze pulchne
nazwy: orkiszowy, pasterski, miłosny i
mieszany. Wbrew pozorom nie jest to
wsio ryba.
Jeszcze długo po wojnie w polskich
wsiach słychać było wieczorne mielenie
w żarnach. Przepiękna melodia, wspólna z rechotaniem żab, poszczekiwaniem
podwórkowych burków i wzruszającym
śpiewaniem – wszystkie nasze dzienne
sprawy. Tamto odeszło, bo musiało.
Uświęcona pokoleniowym trwaniem,
obrośnięta grubo od wewnątrz zakwasem dzieża. Ukryta pod pledem, utajniona przed przeciągowymi podmuchami, pilnowana wiszącym nad nią krzyżem. W środku dojrzewało codzienne
trwanie i przetrwanie rodziny. Razowa,
żarnowa, żytnia mąka i woda. Moja
głogowska ciocia Helena przynosiła ją
z cudownej studzienki zza cmentarza.
Przepastny, chlebowy piec robił miejsce
na sześć wielgachnych bochnów. Palono
w nim płoszkami z brzozy i buka. Samo
przygotowanie bochenkowych skarbów
to był kawał ciężkiej i odpowiedzialnej
„roboty”. Piszę ją w cudzysłowie, bo to
była domowa misja. Drewniany pociask
i takaż łopata, to były zaklęte, piecowe
narzędzia. Wielkie, mazane wirchem
wodą, surowe bochny znaczono krzyżem, który także powtarzano przy
pierwszym krojeniu. Leżały te czarne
świętości w komorach, wysoko nad
podłogą. Tygodniami niedostępne dla

myszy. Nawet zielonkawa pleśń nikomu
nie przeszkadzała. Chłopska penicylina. Strącony przypadkowo na ziemię
okruch nabożnie całowano.
Rzeczony chleb otaczały legendy,
wierzenia, zwyczaje. To spory kawałek
chłopskiej kultury, nie tylko duchowej.
Wszystko to spłonęło wraz z ostatnimi,
wyschniętymi płoszkami rozpalającymi
chlebowy piec, bo to elektryka i gaz
puściły z własnym dymem tę tradycyjną
świętość.
Nie samym chlebem człowiek żyje!
Niezw yk le szybko i bezkonf liktowo urodziła się w biało-czerwonej
ojczyźnie prężna religia. Piłka kopana!
Rozwrzeszczana kulturą nieprzebranych tłumów i bluzgami kiboli. Szały
radości oblewane tysiącami litrów piwa,
kilogramami dopalaczy i zatykaczy.
Chłopcy ze stadionowych placów broni! Przekonajcie odpowiednie władze
PZPN, żeby wykorzystały pobyt Ojca
Świętego na polskiej ziemi, podpowiadając, gdzie jeszcze są wolne miejsca na
ołtarzach. Papież Franciszek to człowiek
z wielkiej piłkarsko Argentyny. Na
pewno zrozumie intencje. Męczennicy,
kopani bez litości po wszystkim. A więc
na ołtarze tych, co dumą rozszarpują
serca, co nie tylko po zawałach. Polska,
biało-czerwoni!
Walą w gałę i rżną w piłę, na zapolenie ganiają za skórą. Żywi, bogaci,
piękni bohaterowie, którzy kiedyś
także byli pieluchowymi. W końcu
opłaciło im się w dorastaniu ganiać za

szmacianką czy futbolówką. Kiedy na
dziennikarskim zdjęciu widzimy, jak
wielkookie dziecko, białe czy czarne,
żuje coś chlebowego, wzruszamy sie
zupełnie szczerze. Młodości nasza, rzeszowska! Objadało się skórkę chlebową
w drogach powrotnych do Lisowskiego, Babuli czy Olszańskiego. Ależ to
smakowało! Luksusowe, dodatkowe
wynalazki z rzeszowskich piekarn?
Obwarzanki, precle, białe, chrupiące
bułki. Chyba do końca życia pamiętać
będziemy kształtne kajzerki z dębickiej
piekarni.
Lat temu...? Jeden taki lekko nawinowany opowiedział mi pod krzyżykami jak to żydowscy, przedwojenni
piekarze kształtowali kajzerkowe bułki.
Żona wypinała gołą żyć, a mąż piekarz
rzucał w pewne miejsce kawałkiem
ciasta. Jak trafił celnie, to robiła się
kajzerka z odpowiednią szparką. A jak
nie trafił?
Moja ma m i nom iotowa babcia
Agnieszka za swojego ży wota nie
uznawała sklepowego chleba. Tym
domowym, z bradrury karmiony byłem
jeszcze do początków lat 50. Bradrurę
ogrzewał ogień spod blachy. Blaszane,
koniecznie lekko przepalone brytfanki
wypełniało się ciastem wyrobionym ze
swojej, białej mąki. Dodawano drożdży,
by ciasto wyrosło. Chrupki, pulchny,
syty! Zabajerowany językowo dzisiaj
– to niebo w gębie! No, po wojnie nie
wszystkim było jak w niebie. Po kościołach, przed majowymi kapliczkami, na

klęczkach przed domowymi krzyżami
i odpustowymi obrazami modlono się
głośno. Chleba naszego powszedniego... Liczne dziady żebrały po domach.
Nikogo to nie raziło. Najczęściej dostawali kromkę chleba. Wkładali ją z należytym szacunkiem do worka albo torby.
Nigdy nie obruszali się, że to tylko tyle.
Chleb był symbolem trwania przy życiu
i jakim takim zdrowiu.
Kto z nas, tych jeszcze przedwojennych, nie smakował z czułością żutej
w zębach skórki z chleba? To był jakiś
rytuał, ale nie tylko. Za dobrych, młodych, interesujących czasów kazano mi
prowadzić amatorskie badania na dziwny temat. Jaki jest końcowy los ludzi
starych na rzeszowskiej i lasowiackiej
wsi? Nie miałem ani magnetofonu,
ani aparatu fotograficznego. Wieś była
wtedy jeszcze prawdziwie chłopska.
Słomiana, biedna, mocno dzieciata.
Tylko gdzieniegdzie uchowali się jakiś
wiekowy dziadek czy pokrzywiona babcia. Fizycznie zazwyczaj wypracowani
do imentu. W zimie żyli na piecu, latem
na przychałupowym słońcu. Nie było
czasu z nimi gadać. Właściwie o czym?
Natrafiłem na jednego, który sam nie
wiedział ile liczy roków. Poskarżył mi
się, że ji ino boszcz, zimioki i kase.
Nie dawali chleba, bo sie boli coby nie
pyskowoł. Zrozumiałem, jaką siłę, nie
tylko magiczną, miała kromka razowego. Dzisiaj tylko świeży jest jadalny.
Czerstwy to be. Do zmietejkowego
wyciepnięcia.

DREWNIANE MIASTECZKO

niestety, od dawna nie ma już śladu, a
samo miasto otoczone było wałami i
parkanami. Okres wyjątkowej koniunktury przeżywał Pruchnik w XIX w.
Rozwinięte rzemiosło, a także kwitnący
handel, pozwalały na dostatnie życie
jego mieszkańcom. Niestety, w późniejszym czasie miasteczko zaczęło podupadać i ostatecznie w 1935 r. utraciło prawa
miejskie, niejako na pocieszenie zostało
siedzibą tzw. gminy zbiorowej. W tym
czasie Pruchnik liczył około 4200 mieszkańców. Żyli tu pospołu Polacy i Żydzi,
po części także Rusini (Ukraińcy). Różne były jego wojenne i powojenne losy.
Przez dziesiątki lat Pruchnik był dużą
wsią, jednak nie zatracił charakteru miasteczka. Po 1973 roku, kiedy to został
siedzibą gminy, zaczął się ponownie
rozwijać i rozbudowywać.
Pomimo zachodzących przemian,
stara część miasta utrzymała charakter
prowincjonalnego miasteczka, unikatową zabudowę i swoisty klimat dawno
minionych czasów. Jego centrum zachowało oryginalny układ przestrzenny,
ukształtowany zapewne jeszcze w okresie lokacji, z rynkiem i wybiegającymi
zeń kilkoma uliczkami oraz z jedyną w
swoim rodzaju tzw. małomiasteczkową
zabudową. Tworzą ją drewniane domy
o niezwykle interesującej architekturze,
w większości podcieniowe. W sumie
jest ich tu ponad 40, a wszystkie stanowią dziś unikatowe zabytki ludowego
budownictwa drewnianego. Kilka najstarszych budynków sięga początkami
XVIII wieku, większość pochodzi z XIX
wieku, nieliczne z początków XX wieku.
Pruchnickie domy wyróżniają się
oryginalną architekturą, subtelnością
kształtów i proporcji oraz zdobień, są
stosunkowo obszerne, jedno lub kilku
traktowe, konstrukcji zrębowej lub
słupowej, przeważnie ustawione szczytami do frontu. Z tej strony ozdabiają
je oryginalne podcienia, wsparte na
drewnianych słupach, okrągłych lub

prostokątnych i pięknie rzeźbionych,
niekiedy spiętych wymyślnymi łukami.
Szczyty domów szalowane są deskami wycinanymi w fantazyjne wzory,
podobnie jak balustrady umieszczone
pomiędzy słupami podcieni. Domy
mieściły dawniej mieszkanie i warsztat
pracy właściciela, a podcienia służyły
do celów komercyjnych i towarzyskich.
Tu w dnie targowe rzemieślnicy i kupcy
wystawiali swoje wyroby i towary, a po
pracy czy od święta rozsiadały się całe
rodziny i znajomi, dzieląc się wieściami
ze świata i lokalnymi plotkami.
Niewątpliwą atrakcją jest tutejszy
rynek. Obszerny, czworoboczny plac,
niedawno gruntownie przekształcony,
niegdyś szczelnie otoczony drewnianymi
domami, dziś ma zabudowane tylko trzy
pierzeje. W jego otoczeniu zachowało
się kilkanaście zabytkowych domów,
ozdobionych charakterystycznymi podcieniami. Najwięcej, sześć drewnianych
i trzy po części murowane, w pierzei
zachodniej. Te ostatnie, powstałe już na
przełomie XIX i XX wieku, są stylowo
dostosowane do starszej zabudow y
drewnianej. Poza rynkiem większe skupiska drewnianych domów przetrwały
w ciągu ulicy Kańczudzkiej, pojedyncze
przy kilku innych.
Wszystkie zabytkowe domy Pruchnika są na swój sposób piękne, a każdy
jest inny, nie ma dwóch takich samych,
a nawet podobnych. Wiekiem, wyjątkową architekturą i stanem utrzymania
wyróżniają się domy: Rynek 8 – pochodzący z 2. połowy XVIII wieku, odrestaurowany w 2007 roku, Rynek 14, 18
i 19 – zbudowane w XIX wieku, Rynek
20 – pochodzący z 1770 roku, Rynek 28
– z przełomu XVIII i XIX wieku oraz
stojący we wschodniej pierzei dom nr 6
z XVIII wieku. Pośród rynkowej zabudowy to nowość. Został on przeniesiony z
ulicy Kańczudzkiej i w latach 2006-2009
ponownie zestawiony i adaptowany na
centrum kultury.

Ponad rynkiem, od północy, dominuje sylwetka kościoła parafialnego. Późnorenesansowa świątynia sięga początków
XV w. Jego obecna bryła i wystrój
architektoniczny zostały ukształtowane
w toku kilku przebudów pierwotnej,
gotyckiej świątyni, dokonanych w ciągu
XVII i XVIII w. W sąsiedztwie, przy
ulicy Kościelnej 7, stoi godny uwagi
drewniany budynek dawnej organistówki, pochodzący z XIX w., obecnie mieszczący interesujące muzeum parafialne,
powstałe w 1994 roku. Poza domami
niewątpliwą ciekawostką miejscowości są
trzy oryginalne kapliczki, tzw. tatarskie
słupy zbudowane z kamienia, pochodzące z XVI wieku. O Pruchniku można
pisać wiele, gdyż jest to miejscowość
pod wielu względami wyjątkowa, czas
jednak kończyć.
Pruchnik wart jest zobaczenia. Uroki
miasteczka można podziwiać spacerując
po rynku i jego uliczkach, można też
oglądać z daleka. Na południe od rynku, na wzgórzu, wznosi się niedawno
postawiona drewniana wieża widokowa
wysokości 19 m. Z jej tarasu roztacza się

Widok z rynku na kościół
rozległa panorama okolicy z widokiem
na rozsiadłe w dolinie Mleczki miasto.
Po trudach podróży i zwiedzania można
tu odpocząć. Jeżeli czas pozwoli i będą
ku temu chęci, można się jeszcze udać
na zwiedzenie najbliższej okolicy. A jest
tu co oglądać. W pobliskiej Węgierce są
pozostałości zamku, dwór, dawny spichlerz w Pawłowicach oryginalny lamus,
i pałac, zaś w Jodłówce kościół parafialny ze słynnym obrazem Marki Bożej i
kapliczką nad cudownym źródełkiem.

Pruchnik. Zabytkowe domy w rynku

NOWOMOWA

BREXIT I KURWIZJA PRZYWOŁUJĄ DO RZECZY

Brexit – coś, co od wielu miesięcy
spędzało unijny sen z oczu nie tylko Brytyjczykom. Przyszły premier
Cameron już podczas własnej kampanii wyborczej czymś takim zaczął
straszyć swój lud wyborczy. Później
straszył tym unijne gremia i kogoś tam
jeszcze. Oczywiście, nie miał na myśli
rzeczywistego wystąpienia z Unii.
To była taka gra polityczna ze sfery
wańka-wstańka. Wreszcie postanowił
pognębić swoich oponentów i nieco
podbudować swój nadszarpnięty pijar
i ogłosił w tej sprawie referendum,
wierząc święcie, że wynik będzie przeciwny, gdyż żaden rozsądny poddany
Jej Królewskiej Mości nie powinien
chcieć europejskiej izolacji. Jednak
przeliczył się, czyli przekombinował.
Przeważył bowiem nieznacznie już
dawno prześniony sen o imperialnej
potędze monarchii, nad którą słońce
nigdy nie zachodziło. Premier Came-

ron zakiwał się na polityczną śmierć.
Padł na własne życzenie, a wraz z nim
nasz najważniejszy od niedawna unijny sojusznik. Znowu postawiliśmy na
ochwaconego konia, zamiast na pełnokrwistego rumaka. Jedynie nasz Prezes
I Ogromny dostrzega w tym jakieś
pozytywy. W dodatku podług wjego
wiedzy, to nie jest jakiś tam brexit
tylko bretix. Mniej więcej jak bohater
Asterixa. No, teraz kolej na Polexit,
czy jak woli Prezes Polski – Poletix.
Kurwizja – to stworzona parę
miesięcy wstecz, przez jedynie słuszną partię, nasza narodowa telewizja.
Wszystko, co mieliśmy w tej sferze
dotychczas, to była tendencyjna, wroga narodowi, kolesiowska hucpa, ruja
i poróbstwo, że o zupełnym braku
profesjonalizmu nie wspomnę. Należało zatem wszystko w telewizorni,
za przeproszeniem publicznej, wypalić
siarką i rozżarzonym żelastwem. Tak

też uczyniono. Wpierw dopasowano
prawo, a później ostro do roboty.
Telewizja jest narodowa, chociaż nikt
poza Prezesem I Ogromnym i jego
dworem nie wie, co to znaczy. Teraz
należało znaleźć także odpowiedniego
przezesa, który to wszystko zrealizuje.
Sięgnięto zatem do liżącego polityczne rany, wybitnego fachmana, który
najlepiej wie, co ciemny naród kupi,
a prezesowi wszystkich prezesów
spodoba się. Nastąpił wielki powrót
politycznego trupa, czyli Jacka Kurskiego. Jakie są efekty jego działalności, każdy widzi. Personalnie wyczyścił
wszystko, poprzywracał oszołomów
redakcyjnych, pozostawił jedynie
prawomyślnych, czyli pisowskich
speców. Do narodowej przeniosła się
Republika. Zatem któraś jest niepotrzebna. Oglądalność poleciała na
łeb, poziom tudzież. Później dziwił
się trochę prezes Kurski, że podczas

opolskiego festiwalu spotkał się z aż
tak entuzjastycznycmi gwizdami i
buczeniem wdzięcznego ludu telewizyjnego. Dziennikarska brać od razu
sformułowała trafne okreslenie nowego zjawiska medialnego. Zbudowano
go z dwu wyrazów – Kurski i telewizja. Z pierwszego wzięto pierwszą
sylabę, a z drugiego dwie ostatnie i
powstał precyzyjny, dźwięczny twór
językowy. Nie wiadomo, dlaczego
powszechnie wywołuje on inne skojarzenia. Czyżby ciemny lud tym razem
czegoś nie kupił?
Przywoływać do rzeczy – zaczął
rozbrykaną ponad miarę opozycję,
w jego mniemaniu, marszałek sejmu
Marek Kuchciński. Wybitny specjalista prezesowski, konstytucyjny,
parlamentarny i ogrodniczy. Tylko,
w rzeczy samej, do jakiej rzeczy,
panie marszałku, zamierzał pan
kogokolwiek przywoływać? Przecież

przywoływać można do porządku lub
kogoś do siebie. Do rzeczy zaś można
mówić. Można także mówić od rzeczy,
albo, jak kto woli, nie do rzeczy, czyli
sadzić banialuki, bądź inne duby smalone, co nie jest aktualnie zjawiskiem
zbyt rzadkim, albo jakimś śladowym.
Wręcz przeciwnie! Mówił dziad do
obrazu, pasuje językowo, a nawet i
obrazowo do naszej rzeczywistości.
Obraz to przecież rzecz, ale to już inna
semantycznie bajka językowa. Ciekaw
jestem, co da przy woły wanie do
porządku naszej władzy przez światowe gremia? Może i da, ale tylko pod
warunkiem, że nie będą najwyższego
prezesa przywoływać do porządku,
ale do rzeczy, czyli do niczego. Bo
jeśli nie skorzystają z tej praktycznej
rady i uprą się przy swoim, będzie
to przemawianiem dziada do obrazu,
albo jeszcze gorzej.
Roman Małek
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Rozmaitości

MARIHUANA

NA WŁASNE POTRZEBY
Coraz częstsze są przypadki usiłowania produkcji narkotyków sposobem chałupniczym. Policja ma szereg osiągnięć w
ich wykrywaniu. Najczęstszym sposobem
jest produkcja w podrzeszowskich miejscowościach, aby sprzedać je głównie
studentom w Rzeszowie.
Prawo jednoznacznie zakazuje produkcji narkotyków na włane potrzeby.
Art. 54 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - wyrabianie, posiadanie przyrządów do produkcji narkotyków
1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje,
zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z
okoliczności wynika, że służą one lub
są przeznaczone do niedozwolonego
wytwarzania, przetwarzania lub przerobu
środków odurzających lub substancji psychotropowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto:
1. przystosowuje do niedozwolonego
wytwarzania, przetwarzania, przerobu
lub konsumpcji środków odurzających
lub substancji psychotropowych na-czynia i przyrządy, choćby były wytworzone
w innym celu, albo 2. wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia
przestępstwa określonego w art. 53 ust. 2.
A oto przypadek typowy: marihuanę
znaleziono w domu w podrzeszowskiej
miejscowości. Policjanci przedstawili
23-latkowi zarzuty posiadania niedozwo-

lonych środków odurzających. Informacje
o mężczyźnie, który może posiadać narkotyki, uzyskali policjanci z wydziału
kryminalnego rzeszowskiej komendy.
Podejrzewany mężczyzna miał przechowywać narkotyki w domu w podrzeszowskiej miejscowości - podaje policja w Rzeszowie. Na miejscu policjanci nie zastali
podejrzewanego mężczyzny, 23-letniego
mieszkańca gminy Boguchwała. Podczas
przeszukania policjanci znaleźli ukryte
w różnych miejscach woreczki z zawartością suszu roślinnego. Część z nich
podczas przeszukania próbowali ukryć
przebywający na miejscu domownicy.
Funkcjonariusze znaleźli również młynki
do rozdrabniania suszu, na których były
śladowe ilości narkotyków - relacjonuje
rzeszowska policja. Dodaje, że wszystkie
znalezione przedmioty zostały zabezpieczone. Badanie wstępnie potwierdziło, że
zabezpieczona substancja to marihuana.
Łącznie policjanci zabezpieczyli jej ponad
105 gramów.
Jeszcze w tym samym dniu do komendy zgłosił się podejrzewany 23-latek.
Mężczyzna przyznał się do posiadania
marihuany. - Twierdził, że pochodziła
ona z krzewu konopi, który miał znaleźć podczas spaceru w lesie. Uzyskany
z konopi susz przeznaczył na użytek
własny.
Zdzisław Daraż

NATCHNIENI
BIESZCZADEM 2016

Już po raz siódmy zauroczeni Bieszczadami rzeszowscy przedsiębiorcy
wspierają inicjatywę organizacji latem
w Cisnej całego, dwudniowego bloku
różnorodnych imprez związanych w
dużej części z tym urokliwym zakątkiem naszego regionu. Tym razem na
stadionie w Cisnej w dniach 22 i 23 lipca będzie także ciekawie. Atrakcji moc,
a i sceneria przecież niecodzienna.
Organizatorzy przygotowali dla
przybyszów i tubylców między innymi:
przegląd piosenki turystycznej, koncert

Bieszczadzkich Bardów, spotkanie z
poezją Janka Tulika i jego przyjaciół,
występ Agaty Rymanowicz i Orkiestry
św. Mikołaja, warsztaty twórcze „Fredro wczoraj, dzisiaj Ty”, ogólnopolski
konkurs piosenki poetyckiej „Natchnieni Bieszczadem”, czy chociażby koncerty zespołów Łemkowyna, Ratatam i
Hawerla. A to tylko niektóre z atrakcji.
Jeśli lubisz Bieszczady i dobrą zabawę,
to cóż ci pozostało?
Roman Małek
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MUZYCZNA BALLADA O
RZESZOWIE
W studium koncertowym Polskiego
Radia Rzeszów im. Tadeusza Nalepy,
Chór Cantilena Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim,
w dniu 21 czerwca 2016 r. prezentował
piosenki o Rzeszowie oraz melodie lat 20.
i 30. Chór Cantilena, którego energicznym menagerem jest Alicja Borowiec,
a kierownikiem Maria Nowak, w swojej
dziesięcioletniej działalności wyśpiewał
wiele koncertów, zdobył dużo znaczących
nagród, uświetniał szereg imprez poetyckich, jest muzyczną wizytówką naszego
miasta – powiedziała rozpoczynająca i
niezwykle ciepło prowadząca spotkanie
red. Elżbieta Lewicka. Przesłaniem koncertu była promocja płyty zatytułowanej
„Piosenki o Rzeszowie, lata 20, lata 30”,
dofinansowanej z budżetu miasta, a
wydanej dzięki żmudnym staraniom Alicji
Borowiec, Haliny Radwańskiej i innych.
Na koncert promujący płytę przybyło
wielu fanów chóru, pomimo iż termin
zbiegł się z meczem piłki nożnej Polska-Ukraina. Wśród znakomitych gości byli:
małżonka prezydenta miasta Aleksandra
Ferenc, radny Waldemar Wywrocki,
Aneta Radaczyńska – dyrektor wydziału kultury
sportu i turystyki UM, Bogumiła Walicka, w-ce
prezes uniwersytetu III wieku UR, Krystyna
Leśniak-Moczuk profesor UR, Adela Wierzbicka
– opiekunka chóru, a także autorzy niektórych
piosenek znajdujących się na płycie, wśród nich
Wiesław Chrobak, autor słów i muzyki Kołysanki
o Rzeszowie i Andrzej Zięba, autor piosenki Moje
miasto do muzyki Bożeny Słowik.
Słowa piosenek wzbudzały niezwykłe emocje
wśród słuchaczy, bowiem repertuar piosenek o
Rzeszowie sięga wspomnień tamtego Rzeszowa,
ul. zwanej Pańską, al. Pod Kasztanami, niezapomnianego przewoźnika Stanislawa Nitki. Nie
ukrywam, że popłynęła mi łezka wzruszenia, gdy
słyszałam, jak chór śpiewa dwa moje wiersze,
Ulica zwana Pańską i Rzeszowski wiatr, do których piękne melodie napisała dyrygentka chóru,
Bożena Słowik. Proszę mi wybaczyć drodzy
czytelnicy, że serdecznie podziękuję, w imieniu
wszystkich autorów promowanej płyty, Alicji
Borowiec za pomysł jej wydania, dyrygentce

chóru Bożenie Słowik, za włożoną pracę twórczą
pisaniem muzyki do tekstów, a także za cudowny
kontakt, jakim darzy publiczność podczas koncertów. Nie można zapominać również o Patryku
Moszkowiczu, którego akompaniament dodaje
blasku śpiewanym nutkom oraz wszystkim artystom śpiewającym w chórze Cantilena.
Druga część koncertu, rozpoczęta piosenką
Jak za dawnych lat, rozkołysała słuchaczy, którzy
śpiewali razem z chórem tak przecież dobrze
znane i lubiane piosenki: Ach jak przyjemnie,
Panna Andzia, Dlaczego nie chcesz spać, czy
Młodym być. Czerwone róże, wręczone przez
męża Bożeny Słowik – Tadeusza wszystkim śpiewającym w chórze, spowodowały niezapomniany
widok komponujący biel i czerwień strojów, a
także uśmiechu, radości i spełnionej satysfakcji
z udanego, nadzwyczaj koncertu. Wychodziliśmy
nucąc i śpiewając w sercu zaśpiewaną na bis piosenkę: kochajmy się, dopóki czas nam sprzyja (…)
bo takie chwile już nie wrócą, a jeśli nawet kiedyś
wrócą, to tylko we śnie.
Jadwiga Kupiszewska
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CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONFERENCYJNE OTWARTE

Po pięciu latach od podjęcia
przez sejmik województwa podkarpackiego uchwały o powstaniu
CWK doczekano się dnia otwarcia
największego kompleksu konferencyjno-wystawowego na Podkarpaciu. Usytuowanie w sąsiedztwie
lotniska w Jasionce nowoczesnej
bryły, kojarzonej z operą w Sydney lub kosmodromem, o łącznej
powierzchni netto 27 276 m kw.
jest jedną z przewag konkurencyjnych. Przyszli użytkownicy
obiektu mają do dyspozycji salę

wystawienniczą o wysokości 20 m
i powierzchni 16 145,45 m kw., salę
kongresową z 872 miejscami, 2 sale
konferencyjne (220 i 190 miejsc),
14 sal konferencyjnych (od 20 do
60 osób), 2 sale bankietowe (160 i
120 osób). Dobrze by stali się nimi
przedstawiciele nauki, biznesu,
kultury i polityki z Podkarpacia,
z kraju, Europy i reszty świata.
Bowiem zamiarem twórców CWK
było stworzenie miejsca do koncentracji życia: naukowego, biznesowego, towarzyskiego, prezen-

tacji osiągnięć technologicznych
podczas: kongresów, konferencji,
szkoleń, warsztatów i wystaw.
O f ic j a l ne ot w a rc i e C W K
poprzedziła konferencja „Polska
Wschodnia dziś i jutro”. Poprowadził ją ze swadą Adam Głaczyński. Marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl,
otworzył konferencję, a kolejny
mówca Adam Hamr yszcza k,
podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju zaprezentował atuty
Podkarpacia, które w minionej
perspekty wie finansowej z aowocowa ł y
spektakularnymi inwestycjami w regionie,
zapewniając dla woj.
podkarpackiego I miejsce (na 5 województw)
w pozyskiwaniu środków z EFRR. Zastępca
prezesa PARP, Dariusz
Szewczyk, ocenił lata
2007-2013 jako wykorzystaną szansę i wskazał nowe możliwości na
lata 2014-2020. Z kolei
Wojciech Magnowski,
dyrektor departamentu
zarządzania regional-

nym programem operacyjnym z
UM województwa podkarpackiego
przedstawił trzy inteligentne specjalizacje naszego regionu: lotnictwo i kosmonautyka, informatyzacja i telekomunikacja oraz jakość
życia. Kamil Szymański, operator
CWK opowiedział o celach i spodziewanych efektach otwieranej
budowli, którą uczestnicy mogli
zwiedzić przed ceremonią przecięcia wstęgi. Na zakończenie Alicja
Wosik, z Departamentu Promocji
i Współpracy Gospodarczej UM
roztoczyła wizję utworzenia sieci
awioturystycznej GREEN AVIO
na Podkarpaciu.
Podczas ceremonii otwarcia
ponad 600 gości zasiadło przy
stołach rozłożonych na płycie
wystawienniczej pod rozświetloną
słońcem kopułą. Wysłuchali oni
słów prezydenta RP Andrzeja
Dudy przekazanych przez Adama
Kwiatkowskiego, sekretarza stanu,
szefa gabinetu prezydenta. Przemówienia Witolda Słowika, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Rozwoju, Adama Hamryszczaka
i Dariusza Szewczyka przeplatane były spotami filmowymi.
W jednym z nich mieszkańcy

Rzeszowa wypowiadali się w sondażu ulicznym o CWK, a drugi
ukazywał efekty pracy twórców
i budowniczych obiektu: Henryka Sobolewskiego, architekta i
Janusza Fudalę, prezesa RARR.
Meandry historii powstawania
centrum i bariery realizacji budowy wspominał Władysław Ortyl,
przekazując podziękowania dla
3000 osób biorących udział w tym
dziele. Ich 15 przedstawicielom
wręczył pamiątkowe statuetki.
Dron sterowany przez marszałka
dostarczył czerwoną wstęgę, która
została przecięta przez władców
Podkarpacia, gości ministerialnych
i budowniczych, po czym biskup
rzeszowski, Jan Wątroba dokonał
poświęcenia krzyża zawieszonego
w centrum.
W części artystycznej wystąpili
artyści z Podkarpacia. Nastrojowo śpiewał i grał na fortepianie
Krzysztof Iwaneczko z Przemyśla,
a Justyna Steczkowska dała popis
wokalny wzbudzając zachwyt nie
tylko skalą głosu i repertuarem. Po
uroczystej kolacji goście niechętnie
zapewne opuszczali rozświetlony
gmach... z podarunkiem na drogę.
Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

HISTORIA
SPORTU ŻUŻLOWEGO

Imponująca sala konferencyjno-wystawowa. Fot. Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

RZESZOWSKIE
DRUŻYNY PIŁKARSKIE

Obok Stali i Resovii nasze miasto, a
ściślej nowe osiedla, reprezentują liczne
kluby. W najwyższej klasie O walczy
KS Przybyszówka. W klasie B walczą
w grupie I następujące kluby, które
pod koniec sezonu zajmowały w tabeli
kolejne miejsca: 1. Staroniwa Rzeszów,

2. Junak Rzeszów-Słocina, 3. Zimowit
Rzeszów, 9. Biała Rzeszów, 11. RKS
Rzeszów, 13. Tytan Rzeszów. W klasie
B w grupie II walczy i jest na 3. miejscu
Grunwald Budziwój.
Zdzisław Daraż

NASZA WODA TO CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ !

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

W lipcu 1959 roku na rzeszowskim torze
zginął Eugeniusz Nazimek. Miejscowi działacze
postanowili rozgrywać rokrocznie zawody, tzw.
Memoriał Eugeniusza Nazimka i 5 września
1983 roku rozegrano I memoriał, w którym
zwyciężył Robert Słaboń (Motor Lublin) przed
Ryszardem Czarneckim ze Stali. 16 października
1983 roku na torze Stali, Klub Kibica Żużlowego
rzeszowskiego klubu zorganizował zawody o
swój puchar. Na starcie stanęła cała czołówka
żużlowa kraju, m.in. Edward Jancarz, Mirosław
Berliński, Eugeniusz Błaszak a z miejscowych
Janusz Stachyra, Grzegorz Kuźniar, Ryszard
Czarnecki, Antoni Krzywonos, Adam Janik.
Turniej wygrał Jancarz przed Błaszakiem i Berlińskim. Z miejscowych Kuźniar był IV, przegrywając bieg barażowy o III miejsce z Berlińskim.
W tym roku Stal Rzeszów zajęła VII miejsce
w tabeli DMP. Mistrzem została Stal Gorzów
przed Unią Leszno i Apatorem Toruń. Zawodnicy Stali startowali też w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski. Start całkowicie nie
udany. Trójka zawodników Stali startujących w
tych mistrzostwach (Stachyra, Kuźniar i Czarnecki) zajęła miejsca w II dziesiątce zawodników.
Podobnie było w turnieju o złoty kask, Czarnecki XII, Kuźniar XVI.
W następnym sezonie drużyna Stali została
wzmocniona Eugeniuszem Błaszakiem ze Startu
Gniezno, Dariuszem Kamińskim i Waldemarem
Romankiem, obaj z Motoru Lublin, ale podstawowymi zawodnikami Stali byli nadał: Czarnecki, Kuźniar i Stachyra, którzy w rozgrywkach
1984 r. jeździli dobrze, ale drużyna spisywała
się źle, nie potrafiła nawiązać równej walki z
czołówką tabeli, więc zaczęto kombinować.
Na zakończenie rozgrywek ligowych w ostatnim meczu sezonu Stal jeździła na własnym

CZ. XXII

torze z Unią Leszno, której remis w tym meczu
zapewniał mistrzowski tytuł, zaś Polonię Bydgoszcz remis ten zmuszał do barażu, by utrzymać się w I lidze. Taki układ zadawalał obie
drużyny jeżdżące w Rzeszowie. Przed czterema
ostatnimi biegami Unia prowadził ze Stalą 25:41
i stał się cud nad Wisłokiem. Ostatnie cztery
biegi Stal wygrała po 5:1 doprowadzając do
remisu. Ale ten numer nie przeszedł. Po proteście Bydgoszczy, Główna Komisja Sportu Żużlowego pozbawiła – i słusznie – Unię mistrzostwa
drużynowego, a Stal musiała rozgrywać dwa
mecze barażowe z Unią Tarnów. W Rzeszowie
Stal wygrała z Tarnowem, natomiast w rewanżu na torze tarnowskim zremisowała, przez
co pozostała na następny sezon w I-ligowych
rozgrywkach.
W sezonie tym najlepszym zawodnikiem
Stali był Ryszard Czarnecki. Odniósł on kilka
spektakularnych zwycięstw, pokonując w kilku
turniejach czołowych zawodników. W Toruniu
na torze Apatora rozgrywano finał MPPK, a
ostatnie trzy biegi rozegrano o tzw. Jubileuszową
Kryształową Wazę z okazji 35 lecia Toruńskich
Zakładów Apator – sponsora sekcji żużlowej.
Wygrał Czarnecki, który w finale pokonał Zenona Kasprzaka i Eugeniusza Miastkowskiego. 16
czerwca na stadionie Stali rozegrano turniej o
Puchar 40-lecia ZKS Stal Rzeszów. Zwyciężył
Czarnecki przed Nurzyńskim z Motoru Lublin
i Nowakiem z ROW Rybnik. Czarnecki wygrał
też Memoriał Tkaczyka w Lublinie, był drugi w
turnieju z okazji Dnia Hutnika w Świętochłowicach oraz trzeci w Toruniu o Memoriał Mariana
Rose. Czarnecki po tych sukcesach został powołany na mecz z Węgrami i reprezentował Polskę,
zdobywając na Węgrzech w Nyiregyhazie 11 pkt.
Ryszard Lechforowicz

sekretariat: 17 85 36 728, fax: 17 85 09 658 centrala: 17 85 09 600
pogotowie 994, 17 85 35 539 (całodobowo)

OFERUJE:

www.mpwik.rzeszow.pl

■ PODŁĄCZENIA WOD-KAN
■ USŁUGI PROJEKTOWE
■ SERWIS POMP FLYGT
■ USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM
■ BADANIA LABORATORYJNE WODY
■ BADANIA LABORATORYJNE ŚCIEKÓW
■ USŁUGI GEODEZYJNE

Nasze laboratorium ścieków
posiada certyfikat akredytacji PCA

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

Nyíregyháza, mecz Węgry-Polska, pierwszy z prawej Ryszard Czarnecki, Stal Rzeszów
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POWIEDZIELI

Opaczność zadziałała. Gdybym nadal był w
Prawicy Rzeczpospolitej, marszałek musiałby
składać wniosek o moje odwołanie. Czasami
przed toporem się ucieka.
wicemarszałek Bogdan Romaniuk

Samorząd chce wykorzystać nowe instrumenty do promocji. Takim jest Podkarpacka
Komisja Filmowa. Nasza komisja jest siódma w kraju. Jej powołanie jest odpowiedzią
na coraz większe zainteresowanie naszym
regionem producentów filmowych polskich i
zagranicznych.
marszałek Władysław Ortyl
Jak słyszę bluzgi na tych, którzy stworzyli
wielką „Solidarność”, to cholera mnie bierze.
Kim są ci, którzy ich tak nienawidzą?
prof. Henryk Samsonowicz
Wielu katolików, działaczy świeckich i
biskupów uważa, że ewangelizację daje się
prowadzić metodami politycznymi. To błąd.
Tu trzeba zastosować ewangeliczny radykalizm. Bóg dał nam takiego papieża, który dziś
mówi – zero kompromisu w takich sprawach.
dr Dominika Kozłowska
Przyznaję, byliśmy debilami, bo zgłosiliśmy
bezsensownego kandydata na prezydenta i
zrobiliśmy beznadziejną kampanię wyborczą.
Włodzimierz Czarzasty, SLD
W Polsce panuje coraz bardziej duszna
atmosfera. Podłe głupstwa już przenikają do
publicznej debaty i stają się częścią głównego
jej nurtu.
Dominika Wielowiejska
Jeśli po dekadach gapienia się w smartfony
staniemy się przedmiotem cyfrowej hodowli,
podzielimy los średniowiecznych wieśniaków,
dziesiątkowanych przez czarną ospę i inne
zarazy.
publicysta Roman Siewiorek
Martwi mnie konflikt między Ewą Kopacz a
Grzegorzem Schetyną. Uważam, że to był błąd.
PO musi też zrozumieć, że został wybrany
Grzegorz Schetyna, należy dać mu funkcjonować, ale nie mogą występować ograniczenia w
wystąpieniach medialnych posłów.
Marek Biernacki
Jako syna boli mnie, że mając swoje lata,
nie może cieszyć się Polską i tym, co udało
się mu osiągnąć, ale musi zużywać energię na
odpieranie ataków małych ludzi, którzy chcą
go zniszczyć z powodu nienawiści jednego
człowieka.
Jarosław Wałęsa
Nie powinniśmy teraz podgrzewać atmosfery przez potrząsanie szabelką i wznoszenie
wojennych okrzyków. Musimy zważać, żeby nie
dostarczać żadnych pretekstów do ożywienia
dawnej konfrontacji.
minister Frank Walter
(o manewrach Anakonda 16)
Nie akceptuję sytuacji, w której można być
tylko po jednej albo po drugiej stronie. To są
kamienie młyńskie, które miażdżą wszystko,
co znajdzie się pomiędzy. A ja po prostu chcę
mieć swoje zdanie.
Leszek Miller
Kiedyś ktoś wrzuci zapaloną zapałkę w
rozgrzane polskie społeczeństwo i wywoła w

ten sposób pożar.

ZEZEM NA WPROST

To, co wyplatają ostatnio politycy, nie tylko
jedynie słusznej partii i około partyjnego planktonu narodowego, niektórzy przedstawiciele
IPN oraz nawiedzeni publicyści, nie wiadomo
dlaczego nazywani dziennikarzami, zmusza
do ponownego zmierzenia się z problematyką
zakłamywania naszej przeszłości. Tym razem
już bez żadnych zahamowań. Czasy PRL-u jawią
się jako czarna, odrażająca dziura.

gruzach Warszawą, przecież ktoś musiał odbudować. Zacofaną, z przysłowiową galicyjską
nędzą, polską wieś ktoś musiał ucywilizować,
zelektryfikować, zmechanizować i zmeliorować.
Kompletnemu brakowi infrastruktury drogowej,
oświatowej, kulturalnej i służby zdrowia też
ktoś musiał zaradzić. Setki tysięcy mieszkań,
ogromną ilość nowych zakładów pracy, wiele
uczelni, instytutów naukowych i badawczo-rozwojowych też nie spadły z nieba niczym manna.
Czyli, skoro była to czarna dziura, to zrobiły to
krasnoludki, albo inne ufoludziki?
Kto dał partiom poprzednio i obecnie rządzącym prawo do obrażania ludzi, których
dorobek zawodowy sprzedają wszystkie ekipy
rządzące przez 27 lat i jeszcze co nieco zostało?
Skąd wzięliby środki na własne utrzymanie. Jak
długo Polacy solidnie pracujący w PRL będą
znosić idiotyczne, coraz mniej wybredne oskarżenia coraz bardziej bezczelnych aparatczyków
władzy? Czyżby ci ludzie rzeczywiście uznawali
swoich rodziców i dziadków za sowieckich
pachołków i nierobów, niegodnych miana Polaka? Nie ma w nich miejsca na żadną sensowną
refleksję pokoleniową?

Ale lepiej będzie, gdy pójdziemy po kolei.
Powstanie „Solidarności” stworzyło iluzję dla
większości rodaków, że ludzie pracy wraz z inteligencją razem dokonają przekształcenia kraju w
raj dla wszystkich. Szybko okazało się, że było
to pobożne życzenie. Transformacja ustrojowa
lat dziewięćdziesiątych w ekspresowym tempie
pogłębiła tylko rów pomiędzy liberalną inteligencją zgrupowaną wokół „Gazety Wyborczej”,
która na plecach robotników przejęła władzę,
i pozostałą częścią społeczeństwa. Ci drudzy
solidnie oberwali i ponieśli najdotkliwsze
konsekwencje zmian. W dodatku odnosiło się
wrażenie, że przy okrągłym stole „Solidarność”
sama z sobą zawarła porozumienie. Że nie
było kompromisun z władzami PRL. Premier
Bielecki nawet oficjalnie stwierdził, że Polska
Ludowa spowodowała większe szkody dla Polski
aniżeli okupacja hitlerowska. I tak powoli deprecjonowano ten okres poprzez zakłamywanie
rzeczywistości, chociaż od zawsze znana jest
prawda, iż to, co zepsuje jeden idiota, dziesięciu
mędrców nie jest w stanie naprawić. Jednak
sama platforma doczekała się także solidnej
oceny ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Okazało się bowiem, że zostawili im kraj w stanie
ruin i zgliszcz, zupełnie bezbronny niczym
niemowlę jakieś i w dodatku kolesiowski oraz
nepotyczny. I bądź tu mądry! Może teraz pan
Bielecki pojmie, że jego prawda o PRL była
oparta na identycznych przesłankach, że jego
proces myślowy był owocny, ale owoce zepsute?
Zniszczono prawie wszystko, co było do
zniszczenia w peerelowskiej tożsamości narodowej. A co można na takich zgliszczach
zbudować, skoro opierając się na kłamstwach
sponiewierano godność milionów Polaków z
kilku pokoleń? Jeśli w czasach PRL tylko dokonywano zbrodni stalinowskich, uganiano się po
lasach za żołnierzami wyklętymi, pito wodkę,
gnębiono Kościół i służono sowietom, to skąd
wzięły się materialne efekty zawodowej ofiarności ludzi z tamtego czasu? Kraj po straszliwych
zniszczeniach wojennych, łącznie z leżącą w

Historycznym ramieniem dziejowej sprawiedliwości PO był Instytut Pamięci Narodowej.
Jednak dopiero za rządów Prezesa Polski, w
randze naczelnika państwa, ta instytucja rozwija prawdziwe skrzydła. Po 1989 roku zaczęła
się apologeza przegranych powstań, zwłaszcza
Powstania Warszawskiego. Jednak w pewnym
momencie prezydent Lech Kaczyński doszedł do
wniosku, że trudno ukryć ogromne straty z nim
związane. Sięgnął po mniej tym obciążonych
żołnierzy wyklętych, a zaczął od podhalańskiego Kurasia i nawet Sejm uchwalił dzień do ich
czczenia. Do dziś nie mogę pojąć, jak mogli za
tym głosować posłowie SLD i ktokolwiek trzeźwo myślący! Teraz jest wielkie uwielbienie dla
owych wyklętych, którzy przecież sami wyklęli
się. W odstawkę idą bohaterowie AK. Nawet
taka postać jak gen. Zbigniew Scibor-Rylski
stał się brzydkim obiektem zainteresowania
IPN. Coś mi tu nie gra. To jest tak, jakby
polityka historyczna zaordynowała naszym
dziejom współczesnym równocześnie viagrę z
rycynusem. Sama radość! Czekam, kiedy zaczną
odznaczać krzyżem powstańczym tych, którzy
uczestniczyli przy powstaniu Prawa i Sprawiedliwości oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Toż
dopiero ci są prawdziwymi powstańcami!
Mam jedną prośbę do tych, którzy tworzyli
liczne i wartościowe przecież dobra w czasach
PRL-u. Nie dawajcie się zastraszać, nie milczcie,
gdy was obrażają i poniewierają owoce waszej
pracy, nie dajcie wrzucić się do jednego wora
ze zbrodniami stalinowskimi i żołnierzami
wyklętymi. Kiedyś bowiem, gdy pozbawią was
wszystkiego, nie tylko honoru i czci, to wnuki
czy prawnuki karmione tą wiedzą, wytkną wam,
że przecież mogliście zapracować sobie na godną starość, zamiast kraść, pić i wysługiwać się
komunistom. Czarna dziura! W czasach „Solidarności” domagano się likwidacji białych plam
w naszej historii. Ciekaw jestem, czy ktoś podejmie inicjatywę pani Berny i zechce zlikwidować
czarną dziurę w naszych najnowszych dziejach.
Roman Małek

poetka Ewa Lipska

Gdy mówisz, że jesteś dziennikarzem to
gorzej niżby komornik do domu wchodził.
Cezary Lazarewicz
Polacy są teraz podzieleni bardziej niż za
okupacji, a kraj rozdarty.
Andrzej Celiński
Obecność działaczy ONR-u z flagami w
katedrze białostockiej nasuwa porównanie z
obecnością oddziałów szturmowych SS, które
wraz ze swymi insygniami szturmowały w
latach 30 niemieckie kościoły.
publicystka Anna Wolff- Powęska
Zaczynał jako robotniczy przywódca,
odchodził jako grabarz inteligenckiej partii.
Zapewnia, że jego czas już minął, ale coraz
częściej słychać, że najważniejszą rolę ma w
polityce dopiero do odegrania.
Rafał Kalukin (o Władysławie Frasyniuku)
Cieszymy się, że wracamy do Rzeszowa. W
tym roku mija 360 lat od przybycia pijarów
do miasta. Przyjechali tu w 1655 r. a trzy lata
później utworzyli szkołę. Mam nadzieję, że
nam także za trzy lata to się uda w Wilkowyi.
o. Józef Matras
Skoro radni PiS tak bardzo niepokoją się
o finanse miasta Rzeszowa, to dlaczego zgłaszają pomysły, polegające na rozdawnictwie
pieniędzy? Co pewien czas proponują, by
wprowadzać w Rzeszowie darmowe przejazdy
komunikacją miejską.
radny Robert Homicki
Niestety, ale kluczowe dla przyszłości Polski
pytania zadaje w tej chwili PiS: o sprawiedliwy i bardziej szczelny system podatkowy, o
dystrybucję majątku narodowego, o politykę
mieszkaniową, o rozwój zależny.
publicysta Tomasz Sawczuk
Nie planujemy już kompleksowej przebudowy skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego, która polegałaby m.in. na budowie
estakad czy też tuneli.
Maciej Chłodnicki
Można ubolewać, że Rzeszów nie dołączył
do coraz liczniejszego grona polskich miast, w
których władze odmawiały wynajmu terenów
miejskich cyrkom.
wiceprzewodniczący RM
Waldemar Szumny
W Rzeszowie odbył się Festiwal Pięknej
Książki. Pomimo bezpłatnego wstępu okazało
się, że odwiedzających było mniej… niż stoisk.
Krzysztof Prende
O pilną zmianę krzyczy metalowa scena na
rynku, której przaśny wygląd nie przystaje do
światowego poziomu koncertów, które się na
niej odbywają.
publicystka Magdalena Mach
Zaczynamy od pięknego Rzeszowa, który
tak bardzo się zmienił. To symbol sukcesu,
symbol ostatnich ośmiu, dwudziestu kilku
lat, ale też symbol sukcesu Polaków, nie tylko
mieszkańców Podkarpacia, Rzeszowa
Grzegorz Schetyna.
Zebrał Marian Ważny
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CO Z CZARNĄ DZIURĄ?

CZY WPROWADZIĆ BLOKADY ANTYALKOHOLOWE?

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

śmiertelnych of iar w y padków
drogowych. Ani propozycja KE
ani rezolucja PE nie mają mocy
prawnej, ponieważ dotychczas za
bezpieczeństwo drogowe odpowiedzialne są wyłącznie kraje UE.
Posłowie chcą jednak, by władze państwowe dołożyły więcej
starań, aby znacznie zmniejszyć
liczbę ofiar wypadków drogowych.
Według danych PE, tylko w 2009
roku na europejskich drogach
zginęło 35 tys. osób. Jak wyliczyli
europosłowie, jest to równowartość
ok. 250 katastrof średniej wielkości
samolotów z kompletem pasażerów na pokładzie. Ponadto w tym
samym roku rannych zostało 1,5
mln osób. Państwa członkowskie
poniosły w omawianym roku około
130 mld euro kosztów związanych
z wypłacaniem rent i odszkodowań oraz finansowaniem akcji
ratunkowych. Dlatego w przyjętej
rezolucji europosłowie wezwali do
radykalnych działań, i to na szczeblu europejskim, żeby kierowców
obowiązywały takie same zasady
niezależnie od dróg, po których

będą jeździć.
Rezolucja liczy 103 zalecenia i przewiduje w szczególności
zaostrzenie przepisów mających
na celu zwalczanie problemu jazdy po alkoholu lub z nadmierną
prędkością - dwóch wykroczeń
uważanych w UE za przyczyny
największej liczby wypadków i
zgonów.
Posłowie proponują m.in., żeby
w każdym nowym samochodzie
(osobow ym i w furgonetkach)
instalowano tzw. blokady antyalkoholowe, czyli urządzenia automatycznie wykrywające podwyższoną
zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu i
np. blokujące zapłon. W rezolucji
eurodeputowani zachęcają KE do
przedstawienia do 2015 r. propozycji dyrektywy zalecającej instalowanie tych systemów w nowych
samochodach. Posłowie chcą także
wprowadzenia jednolitego i obowiązkowego dla całej UE limitu
dopuszczalnej zawartości alkoholu
we krwi kierowców.
Obecnie unijne zalecenia prze-

widują, że ma to być 0,5 promila.
Większość państw UE dobrowolnie
zastosowało ten limit. Niektóre z
nich wprowadziły jeszcze ostrzejsze
przepisy. W Polsce dopuszczalny
limit to 0,2 promila. W Rumunii,
Estonii, Czechach na Węgrzech i
na Słowacji obowiązuje całkowity
zakaz spożywania alkoholu przed
prowadzeniem pojazdu. W Irlandii,
Wielkiej Brytanii i Luksemburgu z
kolei limit wynosi 0,8 promila.
UE powinna też dążyć, zdaniem
eurodeputowanych, do ograniczenia prędkości do 30km/h na
terenie zabudowanym. PE ubiega
się również o zainstalowanie w UE
radarów kontrolujących prędkość
motocyklistów oraz egzekwowanie
od nich mandatów za przekroczenie prędkości.
Posłowie proponują równocześnie ujednolicenie znaków drogowych oraz zasad przeprowadzania
kontroli technicznych i zalecają
powołanie unijnego koordynatora
ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego zadaniem byłoby
promowanie bezpieczeństwa na

drogach, pomoc w koordynowaniu polityk różnych krajów UE
oraz ułatwianie przygotowywania,
wdrażania i egzekwowania strategii
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w UE.
Propozycje PE z zadowoleniem
przyjęły organizacje promocji
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
„Będziemy nalegać, żeby KE zaproponowała dodatkowe środki oraz
serię wskaźników pozwalających na
nadzorowanie postępów na drodze
ku osiągnięciu wyznaczonego na
2020 roku celu, czyli nie więcej
niż 15,5 tys. zabitych w wypadkach drogowych” — oświadczył w
komunikacie dyrektor Europejskiej
Rady ds. Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Antonio Avenoso.
Tu możesz zwrócić się o pomoc:
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17,
tel. 17 85 81 181, 17 86 240 18.
* 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

Siedzę na bulwarach i zastanawiam się, czy my, Polacy potrafimy
czytać ze zrozumieniem i mniemam, iż stajemy się społeczeństwem
ana lfabetów. Gdy byłam ma łą
dziewczynką, nie umiejącą jeszcze
czytać, to moja mama cierpliwie

tabliczkę, na której jak wół było
napisane „Razem dbajmy o czysty
i piękny Rzeszów”, a pod spodem
znak zakazu wyrzucania czegokolwiek z samochodu. No tak, ale te
tabliczki kazał postawić wróg, a liter
wroga się nie zna, a do tego jeszcze
te niepoświęcone, niepolskie flagi...
Przecież nic się nie stało, wyrzucił
papierki i ma czysto w swojej bryce.
A kto powiedział, że na Wiejskiej
trzeba umieć czytać? Tam nie ma
książeczek „Poczytaj mi mamo”...
***
Czy ty aby nie wymagasz zbyt
dużo od posła? Przecież on zatroskany jest losem narodu, wzrok ma
utkwiony w nadchodzącą, lepszą
przyszłość, a ty tu z jakimś batonikiem wyjeżdżasz. Żadne studia nie
zastąpią dobrego przedszkola i oboje
o tym wiemy. I nie sądzę, by była
to kwestia braku umiejętności czy-
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POLICJAŁKI
OKRADŁ STANICĘ
Policjanci z komisariatu w
Tyczynie zatrzymali 19-letniego
złodzieja , który włamał się do
stanicy harcerskiej w Dylągówce.
Ukradł agregat prądotwórczy oraz
kosę spalinową. Okazało się, że
wcześniej dwukrotnie włamywał
się do stanicy oraz do piwnicy
domu mieszkalnego. W jednym
przypadku pomagał mu kraść
13-letni brat. Policjanci odzyskali
skradzione mienie. Złodziej usłyszał zarzuty.

DEMOLOWAŁ
BILETOMATY
Tłumaczył się, gdy w maju
zatrzymali go policjanci, że był

pijany, gdy w marcu demolował
biletomaty obok przystanków autobusowych przy ulicy Powstańców
Warszawy i Rejtana w Rzeszowie.
Wyrządzone straty oszacowano na
blisko 8 tys. złotych. 20-letniemu
wandalowi grozi za to kara nawet
do 5 lat więzienia. Nietrzeźwość w
chwili popełniania niecnego czynu
wcale nie musi być okolicznością
łagodzącą.

KONOPIE W SZAFIE
Policjanci z krośnieńskiego
wydziału kryminalnego zatrzymali
18-letniego mieszkańca Krosna
podejrzanego o posiadanie marihuany oraz uprawę konopi indyjskich. Sadzonki konopi znajdowały
się… w szafie specjalnie przygotowanej do ich uprawy. Funkcjonariusze zabrali dla potrzeb śledztwa
inne gadżety przestępcze – wagę

elektroniczną, młynek oraz susz
marihuany. Za te czyny może
posiedzieć za kratkami nawet do
3 lat.

ZALECANKI Z NOŻEM
Do siedzącej na ławce 15-letniej
dziewczyny z Sieniawy podszedł
nieznany mężczyzna i zaczął ją
zaczepiać. W pewnym momencie
przyłożył jej nawet nóż do szyi. Na
szczęście nastolatce udało się uciec.
O zajściu poinformowała rodziców,
którzy powiadomili policję. Funkcjonariusze niebawem pochwycili
37-letniego sprawcę, mieszkańca
gminy Tryńcza. Za podchody do
dziewczyny i grożenie jej nożem
może znaleźć się w więzieniu
nawet przez trzy lata.
(46)

POCZYTAJ MI MAMO

objaśniała mi literki, a w wolnych
chwilach czytała specjalne książeczki z serii „Poczytaj mi mamo” i od
razu byłam mądrzejsza.
Wrócę jednak do ławeczki na
bulwarach. Wesołe dzieci, spacerujący, niedzielnie ubrani ludzie i ...
pańcia ze śliniącym się buldogiem,
który swoją potrzebę fizjologiczną z
błogą miną załatwiał w krzaczkach
przy mini ciuchci dla dzieci. Pańcia
z błogą miną odeszła, a została wielka psia kupa. Pies nie umie czytać,
a dużymi literami było napisane
- „Zakaz wyprowadzania psów”. A
może ta pańcia ni czytaty, ni pisaty – znaczy się analfabetka? Dużo
takich, oj dużo. A przeogromną
ilość niekumatych można zobaczyć
w miejskich autobusach. Na niebieskich siedzeniach w pobliżu drzwi
są dobrze widoczne, białe oznaczenia, że te miejsca są dla kobiet
w ciąży, z małymi dziećmi i osób
o laskach. Ale, albo słońce poraziło oczy młodym, albo nie widzą
owych oznaczeń z powodu czytania
książek naukowych, potrzebnych
do zaliczenia sesji egzaminacyjnej.
Siedzą sobie rozkraczeni i błogo
patrzą w okno. Będą inteligentami,
jak się patrzy, a że niekumaci, to
inna inszość.
Największy poziom analfabetyzmu miałam możliwość widzieć
parę dni temu przy rondzie z kolorowymi f lagami. Przechodziłam
sobie grzecznie po pasach, gdy z
wypasionego samochodu kierowca
przez uchylone okno wyrzucał na
trawę opakowania po batonikach.
Spojrzeliśmy zniesmaczeni. I co?
Za kierownicą siedział z błogą
miną sam poseł, należący do jedynej, sprawiedliwej partii świata. A
tuż przed nosem miał kolorową

tania, tylko objaw pewnych braków
w kulturze osobistej i kropka. Bez
względu na długość cholewek, słoma
zawsze wystawać będzie, a smoking
pasuje dopiero w 3. pokoleniu. Ale
chciałbym się odnieść również to
tego ,,Poczytaj mi mamo’’. Osobiście
uważam to za wyjątkowy przejaw
dyskryminacji ojców, bo chyba autorzy tego hasła nie antycypowali na
tyle, by przewidzieć, że mama może
być tatą, czy odwrotnie? Wiem,
wiem, ówczesny model rodziny
zakładał, że to matka tyra w kuchni, niańczy dziecko, wychowuje, a
ojciec w czoła pocie, bije rekordy
wydajności. Ale mimo wszystko,
dyskryminacja jest! Ja dużo czytałem swojemu dziecku, starając
się zachęcić go do samodzielnego
składania literek, wyrazów, etc. I
nie tyle robiłem to z zamiłowania
do literatury, tylko w obawie iż
mogę nie przetrwać w zdrowiu
nadchodzącej nieubłaganie serii
makabrycznych pytań z gatunku –
tata, a dlaczego...? Wtedy podstępnie
udzielałem wykrętnej odpowiedzi,
dyskretnie podsuwając dziecięciu
odpowiednią książkę, czasopismo
itp. W efekcie koincydencji (uwaga
– trudne słowo) nieprzepartej ciekawości poznawania świata i podstępnej, przebiegłej działalności rodzica,
osiągnąłem niespotykany efekt –
dziecko zaczęło czytać już w wieku
4 lat. I – co najważniejsze – czyta
do dzisiaj. To nie e-booki, tylko
starożytne, papierowe, szeleszczące
karty tradycyjnych książek. I to ze
zrozumieniem, czego i pociechom
naszych szanownych Czytelników
serdecznie życzę. Bo przecież każdy
czyimś dzieckiem jest...
Nina Opic+ Yetyss Kezungg

Maluśki gazdowy osrołek, ale ze syćkimi betlami – galotami, kapelusikiem, pasem i kierpcami, coby
mu sie nogi nie ślizgały. Ino ciupazecka i łozydle kasi mu sie zapodziały. Ale śpik mo kaj gazda po
weselu ajsi inkszy stypie.

MĄDROŚCI

Dopóki komputery nie nauczą się udawać orgazmu, kobiety mogą czuć się potrzebne.
A. Mleczko
Moja podstawowa zasada życiowa wymaga ode
mnie picia przed, w trakcie i po posiłkach.
W. Churchill
W miłości młodzieńcy płacą za to, co robią, zaś
starcy za to, czego nie robią.
P. Beaumarchais
Dlaczego Bóg najpierw stworzył mężczyznę? Bo
nawet on uczy się na błędach.
H. Stendhal
Mądry mężczyzna powinien zaślubić tylko piękną
kobietę, bo to pomoże, aby w przyszłości ktoś go od
niej uwolnił.
H. Balzac
Nic nie jest bardziej sprzeczne z dobrem rodziny,
niż rodzina skłócona.
Napoleon
Biedny, kto gwiazd nie widzi, bez uderzenia w
zęby.
S. J. Lec
Lepiej być znanym pijakiem, aniżeli anonimowym alkoholikiem.
J. Urban
Zebrał Rom

czasopismo mieszkańców.
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Poziomo: 3/ lato w szkole,
7/ obradują tam radni, 8/
sprawozdanie z meczu, 9/
strój do spania, 10/ młode
dziewczyny jak ptaki, 11/
gra z pałką i małą piłką, 14/
kruszarka do łamania głazów,
15/ ciastko, keks, 16/ wieńczy
dzieło.
Pionowo: 1/ duża, pakowana na wczasy, 2/ plac i wznoszony dom, 3/ niski, średni lub
wysoki podawany w rysopisie, 4/ inwalida, 5/ miejsce klęski
wojsk Żółkiewskiego w 1620 roku, 6/ do malowania lamperii
i szkliwo na zębach, 11/ letni Lubomirskich w Rzeszowie, 12/
oświetla ogród, skojarz z Chinami, 13/ różne, duże nosy.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych
pod adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła
zawierające literę Ł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z
poprzedniego numeru nagrodę otrzymuje Julia Grosman z
Rzeszowa.
Emilian Chyła

Wydawca: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZESZOWA.
Redaktor naczelny: Zdzisław Daraż. Redagują: Józef Kanik, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Marian Ważny, Ryszard Zatorski.
Adres redakcji: 35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2. Tel. 017 853 44 46, fax: 017 862 20 55. Redakcja wydania: Roman Małek. Kolportaż: Ryszard Lechforowicz.
Przygotowanie do druku: Małe Sztuki - Marcin Kipisz, Rzeszów, ul. Pułaskiego 3, tel. 609 400 021. Druk: Geokart-International Sp. z o.o.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
email: redakcja@echo.erzeszow.pl, strona internetowa www.echo.erzeszow.pl, webmaster: Zdzisław Daraż, ISSN – 1426-0190

