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Nasz dom, nasz dom, nasz dom
Tu z Twoich marzeń ściany.

Nasz dom, nasz dom, nasz dom,
Przytulny i zadbany.

Jerzy Maślanka: 
Można uniknąć 

nieustannego kot-
ła politycznego 

na samorządowym 
forum, jeśli wska-
żemy na kandy-
datów, za który-

mi nie ciągnie się 
partyjne piętno.

str. 2

Karolina 
Kustra:

 W kontekście po-
mysłów ministra 
edukacji okazu-
je się, że matury 

można nie zdać...
ale zdać.

   str. 2

Danuta 

Stępień: 
Dobre jest to, 
że egzamin 

jest ujednolico-
ny, taki sam dla 
wszystkich oraz 
fakt, iż są jasne 

i jednolite kryteria 
oceniania.    str. 2

Wanda 

Chodur-Filip: 
Wprowadzenie 
amnestii tylko 

na jeden rok, 
moim zdaniem, 

wprowadzi jedy-
nie dużo chaosu. 

   str. 3

Tadeusz Dudek:
Teraz mamy miasto me-

tropolitalne, a w nim 
szkołę z czasów Najjaś-

niejszego Pana, którą 
musi wspierać plebania…

     str. 6

Piotr Wanat:
Wychowanie młodego 

pokolenia to sprawa nas 
wszystkich, nie tylko 

rodziców i nauczycieli.
    str. 6
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Zwolenników nowe-
go sposobu prze-

prowadzania matur 
jest pewnie tyle samo, 
co i przeciwników. Pa-
nuje opinia, że nowa 

matura jest trudniejsza, ale sprawiedliwsza.
O ile z pierwszą częścią tego twierdzenia wy-
pada się zgodzić, o tyle co do sprawiedliwości 

Karolina 
Kustra

– zwłaszcza w kontekście pomysłów ministra 
edukacji – można mieć zastrzeżenie. Okazuje 
się bowiem, że matury można nie zdać...ale zdać. 
Oto opinie niektórych dyrektorów rzeszowskich 
szkół ponadgimnazjalnych, których zapytaliśmy 
o to, co sądzą na temat nowych matur.

DANUTA STĘPIEŃ 
– dyrektor, IV Liceum 
Ogólnokształcącego: 
- Jestem zwolenniczką 
nowego sposobu prze-
prowadzania matur. Do-
bre jest to, że egzamin 
jest ujednolicony, taki 
sam dla wszystkich oraz 

fakt, iż są jasne i jednolite kryteria oceniania. 
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CZAS  NA  ROZWAGĘ

Zbliżają się wybory, tym razem samorządowe. I znowu 
rządzący majstrują przy ordynacji wyborczej. Polity-

kom partyjnych formacji znowu wydaje się, że cel uświęca 
środki, jeśli ma się przewagę w parlamencie. Dlatego PiS 

zaproponował rozwiązanie, które nie tylko silną partię (czytaj: PiS) ma premiować 
dodatkowymi mandatami. Ale jeszcze - łącząc się w tzw. grupy (np. z LPR i Samo-
obroną) - może wciągnąć koalicjantów do samorządów nawet wtedy, jeśliby wybor-
cy dali im mniej niż wymagane 5 proc. głosów. 
Gdyby projektanci patrzyli dalej własnego nosa i nie mącili demokratycznych re-
guł w czasie już rozpoczętej gry, to by zauważyli, że i inne ugrupowania, także te 
obywatelskie, również mogą się skupić i zebrać większość mandatów z danej puli 
gminnej. A tak na marginesie przypomnijmy, że zmienianie ordynacji pod doraź-
ne interesy partyjne do tej pory zawsze wychodziło bokiem owym majsterkowi-
czom. Pierwszym prezydentem w pierwszych powszechnych wyborach prezyden-
ckich miał zostać Tadeusz Mazowiecki, a nie wszedł nawet do drugiej tury, bo 
przegrał z Tymińskim. Majstrowanie z ordynacją przez AWS pod koniec kadencji, 
tuż przed wyborami, przełożyło się na klęskę tej formacji i wyeliminowanie jej cał-
kowicie z parlamentu. Jak teraz zareagują wyborcy na partyjne mieszanie w wy-
borczych regułach?
Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów - z obywatelskim wyłącznie szyldem, bez par-
tyjnych uwarunkowań i zobowiązań - od początku za cel główny stawia w swym 
działaniu dobro Rzeszowa i jego mieszkańców. Nie żywimy do nikogo uprzedzeń, 
popieramy natomiast i szanujemy każdego, kto w tym celu czyni cokolwiek poży-
tecznego. A obserwując w mijającej kadencji partyjne bijatyki na forum Rady Mia-
sta Rzeszowa, wskazujemy, że można uniknąć tego nieustannego kotła polityczne-
go na samorządowym forum i czynienia na złość przeciwnikom partyjnym, często 
tylko dla zasady, jeśli wskażemy przy urnach wyborczych na kandydatów, za który-
mi nie ciągnie się partyjne piętno. Ich głos, ich inicjatywy - już potem jako radnych 
- nie będą blokowane przez partyjne kluby. Tacy radni mogą spajać samorząd i to-
rować drogę inicjatywom  służącym rozwojowi naszego miasta. Czas zatem na roz-
wagę i racjonalne wykorzystanie atutu, jakim jest karta do głosowania.

Jerzy MAŚLANKA
redaktor naczelny

prezes Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów

JERZY MAŚLANKA

TU  I  TERAZ

Piętno Giertycha
Matury 2006 – dobre czy złe?
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Nie mniej jednak, jest jeszcze wiele elementów, które należy 
dopracować. Uważam, że tegoroczna matura trwała po prostu 
zbyt długo, można było te egzaminy bardziej skomasować. 
Na pewno, dopracowania wymaga czas oczekiwania na wy-
niki egzaminów maturalnych. W tym roku maturzyści musieli 
naprawdę długo czekać, aby przekonać się, czy zdali.

HENRYK WOLICKI, dyrektor Ze-
spółu Szkół Samochodowych: - Je-
stem raczej przeciwnikiem nowej matu-
ry. W starym systemie uczeń wiedział, 
że, zdając egzamin z języka polskiego, 
musi znać  kanon lektur, przygotować 
się na wybrane tematy i napisać rzeczo-
we wypracowanie. Teraz bardzo często 
przypadek decyduje o tym, czy uczeń 

zna fragment, który akurat został umieszczony w arkuszu 
egzaminacyjnym. Nie podoba mi się to, że jest tak dużo pytań 
zamkniętych, mam wrażenie, że niektórzy podchodzą do nich 
na zasadzie toto-lotka: uda się albo nie. A przecież na egzaminie 
uczeń ma się wykazać wiedzą, a nie szczęściem. Mam też sporo 
zastrzeżeń co do pytań przygotowanych na egzamin potwierdza-
jący kwalifi kacje zawodowe. W naszej szkole kształcimy przede 
wszystkich techników samochodowych, a tymczasem w arkuszu 
było wiele pytań raczej kierowanych do specjalistów w innych 
zawodach. Pytania były więc mocno niedopracowane.

WANDA CHODUR – FILIP, wice-
dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych: - W moim przekonaniu nowa 
matura ma sens i jest lepszym sposo-
bem sprawdzania wiedzy uczniów. 
Alej jednak ostatnie decyzje ministra 
edukacji budzą wiele wątpliwości. 
Na pewno jest ona przyjazna tego-
rocznym maturzystom i ich rodzicom. 

Ale czy jest sprawiedliwa? Myślę, że można było w inny sposób 
rozwiązać kwestię maturzystów, którzy nie zdali tylko jednego 
egzaminu – np. wyznaczając dla nich dodatkowy poprawkowy 
termin w sierpniu. Wprowadzenie amnestii tylko na jeden 
rok, moim zdaniem, wprowadzi jedynie dużo chaosu. Praw-
dopodobnie lepiej byłoby ustalić jakiś czas przejściowy, w któ-
rym obowiązywałyby takie reguły, jak w tym roku. Decyzja 
ministra poprawiła wyniki matur w naszej szkole. Na starych 
zasadach w technikum maturę zdało 70,4%  uczniów, po tej 
„nowelizacji” 95%. Podobnie w liceum profi lowanym, na de-
cyzji ministra skorzystało 16%  uczniów, którzy nie poradzili 
sobie  tylko z jednym egzaminem.

ANDRZEJ SZYMANEK,  dyrektor 
II Liceum Ogólnokształcącego: - 
Według mnie, wprowadzenie nowej 
matury było słusznym posunięciem. 
Egzaminy oceniane przez nauczycieli 
z zewnątrz, jasne kryteria oceniania, 
możliwość porównania wyników 
poszczególnych szkół to niewątpliwie 
zalety nowego systemu. Ale pomysły 

ministra Giertycha są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. 
Dobrze pomyślana matura staje się po prostu kabaretem. 
Nie można już po egzaminach zmieniać reguł. Obawiam się, 
że jeżeli te pomysły ministra wejdą w życie, słowo matura 
będzie wywoływało u uczniów po prostu śmiech. Zresztą 
ja już nie zazdroszczę tym uczniom, których amnestia objęła 
w tym roku. Przyczepiono im etykietkę „giertychowskich ma-
turzystów”, moim zdaniem jest to pewnego rodzaju piętno.

Zebrała Karolina KUSTRA
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LUDZIE  I  SPRAWY

Znany historyk profesor Janusz 
Tazbir często powtarza, że hi-

storię słusznie uznaje się za dobrą 
nauczycielkę życia, szkoda tylko, 
że ma ona tak mało zdolnych i pojęt-
nych uczniów. Jest w tym coś na rze-
czy. Niestety, przykro to stwierdzić, 
ale my, Polacy, do najlepszych ucz-
niów - którzy potrafi ą wyciągać 
wnioski z historii - nie należymy. 
Przykładów na to jest bez liku. A chy-
ba najgorszą naszą, i to odwieczną, 
przywarą i wadą jest zawsze rzuca-
nie się od skrajności do skrajności. 
Od tego „kupą, mości panowie, kupą”. 
Albo wszystko hurtem za dobrą mo-
netę przyjmujemy, albo wszyst-
ko w czambuł potępiamy. I co gor-
sza, zamiast na chłodno ruszać każ-
dy własną głową, pozwalamy się tu-
manić politycznie skażonymi poglą-
dami na nasza historię przez aktual-
nie rządzących.
Przykład pierwszy z brzegu, ale dla 
mnie, a śmiem przypuszczać, że i dla 
większości ludzi mojego pokolenia 
i starszych, dostatecznie ważny. A za-
czyna się on od wcale nie retorycz-
nego pytania: była w naszej histo-
rii Polska Rzeczpospolita Ludowa 
czy jej nie było? Była! I na nic sta-
rania nawiedzonych polityków, żeby 
z historii Polski tę znienawidzoną PRL 
wykreślić. Czyżby to jakaś prawie pół-
wieczna biała plama? Nieprawda, fałsz 
i hipokryzja aż w oczy kole. Przez te 
pół wieku moje i następne pokolenia 
innej Polski niż PRL nie znały. W niej 
żyło  jak żyło, uczyło się i pracowało 
nie pokładając rąk. To starsze, znękane 
wojną pokolenie i to moje odbudo-
wało Polskę z powojennych ruin. Aż 
wstyd niektórym zadufanym pankom 
przypominać, że to PRL zlikwidowała 
plagę analfabetyzmu, otworzyła ludowi 
(tak, tak  - ludowi!) drogę do wiedzy 
i awansu społecznego. A oni sami, dziś 
pyszniący się dyplomami wyższych 
uczelni, tytułami profesorów, gdzie te 
tytuły i czyim kosztem zdobyli. Co, 
z nieba nam pospadali? „Są w ojczyź-
nie rachunki krzywd...” Nie obyło się 
bez nich w PRL-u, to dla wielu Pola-
ków do dziś bolesna pamięć i trauma. 
Ale to jeszcze nie powód, żeby całe 
półwiecze odrzucać, wykreślić z histo-
rii Polski  i potępiać w czambuł. 

I jeszcze jeden ważny temat z naszą 
najnowszą historią związany. Nie-

dawno byłem na autorskim spotkaniu 
Bogusława Kotuli. Bogusław idzie 

w ślady swego sławnego ojca, muzeal-
nika, historyka i etnografa, Franciszka 
Kotuli, ale ku literaturze, a zwłaszcza 
resovianom podąża własnymi ścieżka-
mi. Rzeszowskie wspominki Bogusła-
wa sprawiły, że kolejny raz sięgnąłem 
do unikatowej, dokumentalnej książki 
Franciszka Kotuli Losy Żydów rze-
szowskich – 1939-1944. I kolejny raz 
byłem wstrząśnięty do głębi duszy. 
Kotula szacuje, że tuż przed wojną  
żyło w Rzeszowie około 15 tysięcy 
Żydów. W lecie 1942 roku Niemcy 
zagonili Żydów do getta, do którego 
zwieziono też ich pobratymców z całej 
okolicy. W  nieludzkich warunkach 
rzeszowskiego getta wegetowało około 
20 tysięcy ludzi. I była to wegetacja 
nie tylko w chłodzie i głodzie, ale  
w grozę budzącej atmosferze codzien-
nego zagrożenia życia. Kotula opisuje 
jak nie bacząc na ofi arę własnego życia, 
wielu Polaków pomagało Żydom czym 
i jak mogło. Ale nie ukrywa też podło-
ści i zdrady Żydów przez polskie, ban-
dyckie szumowiny. I z tych 20 tysięcy 
rzeszowskich Żydów, których Niemcy 
wymordowali od małego do starego 
w Bełżcu i Głogowskim Lesie – tuż 
po wojnie można było doliczyć się 
zaledwie garstki.
Czy godnie, zwyczajnie w odruchu 
serca, pamiętamy o totalnej zagładzie 
naszych żydowskich współbraci? 
Nie łudźmy się, bo różnie z tym bywa. 
Ale na szczęście bywa. I to ostatnio co-
raz częściej. Całkiem niedawno, 7 lipca 
2006 roku, dokładnie w 64 rocznicę 
ostatniej  wywózki rzeszowskich Ży-
dów na śmierć, odbył się w Rzeszowie 
symboliczny Marsz Pamięci. Pamiętną 
rzeszowską drogę śmierci przemierzyli 
wspólnie Polacy i Żydzi, a wśród nich 
jeden z nielicznych ocalonych, rdzenny 
rzeszowianin, Mosche Oster z Izraela. 
Wśród uczestników marszu byli też, 
godni najwyższego obywatelskiego 
szacunku i uznania, jego inicjatorzy 
i organizatorzy, panowie Mirosław Kę-
dzior i Andrzej Żelazko. To z ich ust 
podczas tej uroczystości padły też pod 
adresem naszych żydowskich współ-
ziomków szlachetne słowa współczu-
cia, ubolewania i przeprosin.

Pozwólcie, Szanowni Panowie, 
i mnie się do Was, do Waszych 

słów i czynów, choć w ten sposób soli-
darnie przyłączyć. Bo to nie były puste 
gesty i słowa, to było coś, co i w dzisiej-
szych czasach potrzebne jest nie tylko 
Żydom, ale i nam Polakom.   

Zbigniew DOMINO
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I to jest jedyny powód, dla którego PiS odrzuca 
możliwość obsadzania stanowisk w drodze 
konkursu. Chęć zawłaszczenia państwowego 
majątku jest jedynym tego powodem. 
Bracia Kaczyńscy nie odbiegają od tych „ka-
nonów uczciwości”! Spółka Telegraf, interesy 
z Pineiro, przekręt z trzema biurowcami „Eks-
presu Wieczornego”, nabycie tytułu tej gazety 
za sto pięćdziesiąt złotych polskich przez 
uroczych braci, śmierdzi okropnie. A przecież 
to nie wszystkie szemrane osiągnięcia uro-
czych bliźniaków i ich kompanów. 
Praktycznie nie ma i nie było  w naszym kraju 
partii nie uwikłanej w złodziejskie interesy, 
członkowie każdej traktują przynależność 
do partii jako możliwość dorwania się do wła-
dzy i dorobienia się znaczącego majątku. Tylko 
ludzie wyjątkowo naiwni wierzą, że są jeszcze 
tacy, którzy  ubiegają się o władzę po to, by po-
magać innym. Takich ludzi już nie ma. Dawno 
temu wymarli. Zafundowanie PiS-owi władzy 
w terenie, stworzy hermetyczny przestępczy 
układ nie do ruszenia. 

My nie możemy ryzykować powierzenia 
władzy lokalnej kandydatom powiąza-
nym z jakąkolwiek partią!

Należy w wyborach samorządowych wyklu-
czyć w gminach dominację partyjnych inte-
resów. Optymalnym wyborem są kandydaci 
społecznicy, nie związani z żadnym partyjnym 
ugrupowaniem. Taka jest moja rada!

Jan PLUSZKIEWICZ

Edward 
Słupek

Jestem stosunkowo 
dumny z bycia Po-

lakiem, mieszkańcem 
Rzeszowszczyzny, któ-
ra wraz z naszym Rze-
szowem i okolicami 

powoli pięknieje. Trochę to efekt wzrostu 
poziomu życia, ale i zwiększenia naszej 
mobilności.
Bywamy za granicą turystycznie albo tam 
pracując. Przez to podglądamy inne społe-
czeństwa niekiedy lepiej zorganizowane spo-
łecznie, zasobniejsze. Szybko zrozumieliśmy, 
iż otoczenie naszych posesji, jak i same posesje 
są przedmiotem naszej dbałości. Sądzę nawet, 
że w zakresie estetyki naszych miejsc zamiesz-
kania osiągnęliśmy przyzwoity poziom. Wy-
maga to jednak używania mocno warczącego 
sprzętu, kosiarek i podkaszarek. Wszystkie 
te użyteczne sprzęty wzbudzają bardzo draż-
niący hałas, wręcz jazgot, drażniący akuratnie 
tych, którzy chcą w ciszy wypoczywać. 

W c z a s a c h PR L 
wszystkie kie-

rownicze stanowiska 
obsadzane były z reko-
mendacji PZPR. Brak 
rekomendacji przekre-
ślał szansę na objęcie 

stanowiska, cofnięcie rekomendacji było 
równoznaczne z usunięciem ze stanowiska.
Jednym słowem, tylko za wiedzą, zgodą 
i poparciem nieboszczki PZPR można było 
ubiegać się o kierownicze stanowiska. 

Minęło szesnaście lat i PiS zdobycze 
PZPR potraktował jak własne, jest prze-
konany o wyższości mianowania nad 
wyłanianiem kandydatów z konkursu. 

Poprzedni Sejm ustawą wprowadził obowią-
zek przeprowadzenia konkursu przy obsadzie 
kierowniczych stanowisk w administracji 
państwowej. Ustawa miała wykluczyć obsadę 
stanowisk z partyjnego klucza. PiS nie chce 
konkursów i jak na razie wyrzuca ze stanowisk 
wszystkich, którzy nie są z nimi powiązani, 
argumentując, że nominaci spoza partii 
Kaczyńskich nie są i nie będą dobrymi wy-
konawcami zaleceń PiS. 
Zawsze  uważałem, że w gospodarce nie ma 
miejsca dla polityki, nie może zatem i nie po-
winna mieć znaczenia  przynależność partyjna.

W obsadzie stanowisk musi się liczyć 
wyłącznie fachowość i przydatność 
zawodowa!

Z doświadczenia wiemy, że rządy jednej partii 
nie wróżą niczego dobrego. W naszym kraju 
nie ma partii, do której można mieć zaufanie, 
nie ma partii uczciwej. I  PiS do takiej również 
nie należy! Ta partia nie przybyła z księżyca, 
jej trzonem jest przecież Porozumienie Cen-
trum, uwikłane w szemrane interesy. Obsa-
dzanie stanowisk nie z konkursu a  z klucza 
partyjnego, gwarantuje nam  wyłącznie wy-
mianę graczy nieuczciwych na im podobnych. 
Nie widzę żadnej  różnicy w tym momencie 
pomiędzy liczącymi się partiami obecnej 
sceny politycznej.

Oni wszyscy mają wiedzę i praktyczne 
możliwości obrabowania nas do spodu 
ze wszystkiego co jeszcze zostało!

Obsada stanowisk z klucza partyjnego, pozwo-
li to zrobić szybciej i bez rozgłosu. Nominaci 
partyjni nie puszczą pary z ust, natomiast no-
minaci z konkursu nie mieliby interesu ukry-
wać złodziejskiego procederu ekipy rządzącej. 

Warczące monstra
Kodeks wrażliwości sąsiedzkiej

Jan 
Pluszkiewicz

Moja rada
Wykluczyć dominację partyjnych 
interesów

Kosimy i podkaszamy, nie zwracając uwagi 
na porę dnia i okoliczności, że te warczące 
monstra wszystkich nas drażnią. Gdy jeden 
sąsiad zacznie, to rozpoczyna nieopacznie 
kakofonię następnych warczących maszyn 
z różnych posesji. Dotyczy to nie tylko miast 
i miasteczek, ale również wsi. Znane określenie  
„wsi zasobna, wsi spokojna” zatraciło aktual-
ność. Wszędzie słychać warczące maszyny. Nikt 
tego nie zmieni, bo chcemy, aby trawniki były 
piękne i zadbane. 
Należałoby dla dobra i spokoju nas wszystkich 
stworzyć kodeks zasad wrażliwości społecznej. 
Można ustalić zasady czasowe korzystania 
z tych maszyn. Może ustalić, że kosimy 
tylko dwa dni w tygodniu. Mogłyby to być, 
na przykład, poniedziałek i piątek, sprawa 
do dyskusji. Wiem, że swoim wywodem mogę 
wzbudzić grymas politowania, ale…Będąc 
w ubiegłym roku w Bułgarii dowiedziałem 
się, że dla dobra i spokoju wypoczywających 
Niemców interweniował ambasador Niemiec 
w przedmiocie zaprzestania budowy obiektu 
obok hotelu , w którym wypoczywali niemiec-
cy turyści. Zagroził, że wyjadą i już nie będą 
tam przyjeżdżać, jeżeli budowa będzie im 
zakłócać wypoczynek. Bułgarzy dostosowali 
się i kontynuowali prace po sezonie wypo-
czynkowym.
Takich przykładów do kodeksu wrażliwości 
sąsiedzkiej jest wiele. Dla przykładu podam, 
dokarmianie gołębi na balkonach naszych 
mieszkań. Spuentował to celnie we fraszce 
Sztaudynger, obrazując to w odniesieniu 
do Krakowa: „Gołębiami słynie Kraków, g…. 
nam z tych ptaków”.
Innym przykładem, gdzie wrażliwość winna 
zadziałać, jest sprawa parkowania w mieście. 
Przed każdym urzędem i instytucją na ho-
norowym miejscu parkingowym auta sze-
fa i wszystkich urzędników okupują cały 
dzień miejsca parkingowe, które teoretycz-
nie są przeznaczone dla klientów. Parkin-
gi ważnych urzędów są zapchane samochoda-
mi urzędników. Nie wiem jak ten problem roz-
wiązać, ale dla wygody interesantów okupację 
parkingów przez urzędnicze samochody trze-
ba wyeliminować. Piszę o błahych sprawach, 
ale wakacyjna pora sprawia, że jest czas zwró-
cenia uwagi na nasze banalne problemy.

Edward SŁUPEK

Wysoki poziom organizacji i profesjo-
nalne podejście do wykonywanych 

zadań, idące w parze z wysokimi kwali-
fikacjami oraz merytorycznym przygo-
towaniem do wykonywania obowiązków 
służbowych kadry instruktorskiej Ośrodka 
Kształcenia Lotniczego Politechniki Rze-
szowskiej, zostały wysoko ocenione w czasie 
wstępnej wizyty standaryzacyjnej, prze-
prowadzonej przez audytorów Zrzeszenia 
Władz Lotniczych. 

Wysoka ocena
Bezpieczne szkolenie lotnicze



Zawody w Borze 
O wawrzyn strzelecki
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Bardzo wysoko ocenili 
oni również pracę włożo-
ną w implementowanie 
złożonej procedury szko-
lenia studentów-pilotów 
zgodnie ze standardami 
JAR-FCL 1. Audytorzy 
szczególnie podkreśli-
li, że szkolenie lotnicze 
jest bardzo dobrze zorga-
nizowane oraz prowadzo-
ne efektywnie i na bardzo 
wysokim poziomie bez-
pieczeństwa.

Dzięki pracy wysoko wykwalifi kowanej ka-
dry instruktorskiej Ośrodek Kształcenia Lot-
niczego Politechniki Rzeszowskiej, wypraco-
wał standard prowadzenia szkolenia lotnicze-
go, który jest wzorem do naśladowania dla 
innych organizacji, prowadzących szkolenie 
lotnicze nie tylko w Polsce, ale również poza 
jej granicami. Na najwyższe uznanie za-
sługuje również działalność profi laktyczna 
w zapobieganiu negatywnym zdarzeniom 
lotniczym, za co Ośrodek został wyróżniony 
w Biuletynie Informacyjnym Bezpieczeństwa 
Lotów Nr 01-2006. Dyrektorem OKL jest mgr 
inż. Mieczysław Górak.   
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Praca na symulatorze lotów w OKL

Już czwarty sezon rzeszowianie mogą zaży-
wać kąpieli i chłodzić się podczas upałów 

w miejskim kąpielisku przy ulicy Kwiatkow-
skiego opodal Wisłoka. Wcześniej w tymże 
żwirowisku też pływano, ale na dziko i co roku 
ktoś się tu topił. 
Na początku tej kadencji samorządu sprawa 
została uporządkowana. Zorganizowano rze-
szowianom w dawnym żwirowisku kąpielisko 
z prawdziwego zdarzenia. Od tamtej pory 
nikt tu nie stracił życia. Bo kąpiel odbywa 
się w wyznaczonych miejscach i pod opieką 
ratowników. Kąpielisko cieszy się wzięciem, 
początkowo wstęp był darmowy, teraz opłaty 

Żwirowisko
Wypoczywać i bawić się bezpiecznie

są zaledwie dwuzłoto-
we dla dorosłych i jed-
nozłotowe dla dzieci 
i młodzieży. Dzieci 
do lat siedmiu mają 
wstęp bezpłatny 
Teren wokół żwiro-
wiska zagospodaro-
wywano pod funkcje  
wypoczynku i rekre-
acji Naturalnie czysta 
woda, bo przefiltro-
wana przez żwirowe 
podłoże, jest czysta 
i zyskała atest sanepidu. Nurkowie sprawdzili 
i oczyścili dno. Bojami oznaczono miejsca, 
dokąd można pływać na głębokiej wodzie 
i wyznaczono też brodziki dla dzieci i nowicju-

szy bez kart pływackich. Od rana do wieczora 
czuwają tu ratownicy. Obok plaży znajduje 
się boisko do piłki siatkowej i prowizoryczny 
parking.   

Dla myśliwych ważne są trofea łowieckie. 
Aby je posiąść trzeba umieć celnie tra-

fi ać  do celu.
Sprawdzano te umiejętności w połowie czerw-
ca w Borze Głogowskim, gdzie odbyła się tre-
cia runda Ligi Strzeleckiej. W eliminacjach 
IV regionu, których gospodarzem był  Okręg 
Rzeszowski Polskiego Związku Łowieckiego, 
startowało 8 drużyn z województw: lubelskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzy-
skiego. Zwyciężył zespół z Rzeszowa w składzie: 

Stanisław Bać, Sławo-
mir Brózda, Krzysztof 
Brózda, Łukasz Brózda, 
Henryk Ziemiński, Mi-
rosław Kluz. Na drugim 
miejscu była drużyna 
z Krakowa a na trzecim 
z Tarnobrzega. W kla-
syfi kacji indywidualnej 
najwięcej punktów uzy-
skał Henryk Górski 
z Tarnobrzega, na dru-
gim miejscu był Kamil 
Jamróz z Kielc, a na trze-
cim Stanisław Bać z Rze-
szowa.    Najlepsi strzelcy z Rzeszowa, Krakowa i Tarnobrzega
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XV Rajd Rzeszowski, który zakończył się w pierwszą sobotę 
sierpnia,  był piątą eliminacją Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. 
Zwyciężył Michał Sołowow pilotowany przez Macieja Barana 
w Mitsubishi Lancer EVO IX. Drugie miejsce zajął Tomasz 
Czopik, pilotowany przez Łukasza Wrońskiego (Mitsubishi 
Lancer EVO IX) a trzecia lokata przypadła załodze Piotr Adamus 
- Magdalena Zacharko (Peugeot 206 Super 1600 ). Jedyna załoga 
z rzeszowskiego klubu Moto Car - Robert Kujawski z Rafałem 
Rzemieniem przednim napędowym saxo dotarła do mety 
na 12 miejscu w klasyfi kacji generalnej. Pecha miał faworyt Le-
szek Kuzaj , prowadzący po pierwszej pętli, któremu na jednym 
z odcinków specjalnych zapalił się samochód i zawodnik odpadł 
z rywalizacji.    

OSTRA JAZDAOSTRA JAZDA
Wyścigi samochodowe
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Nr 10 (Rok II, nr 8)

Łęg jest podmokłą nadrzeczną łąką. 
Obszar za nią to z kolei właśnie załęże. 

Już od średniowiecznych czasów za prawo-
brzeżnymi mokradłami Wisłoka istniał fol-
wark Rzeszowskich zwany dlatego Załężem. 
Od stycznia br. ta już północno-wschodnia 
część Rzeszowa nie wiadomo dlaczego ma 
jedną z głównych ulic im. hr. Potockiego, 
który dla wsi nie zrobił nic poza sprzedaniem 
jej. Dlatego od tego motywu rozpocząłem 
rozmowę z wybranym 18 lipca pierwszym 
przewodniczącym Rady Osiedla Załęże – pa-
nem TADEUSZEM DUDKIEM.

� Powierzyli przewodnictwo miejskiego 
już osiedla pewnie nie bez powodu. Ma Pan 
poczucie sprzedanego miastu?
– Dobre żarty! Ja w Załężu mieszkałem 
i działałem od zawsze a uczyłem się chociaż-
by w Rzeszowie. Dla mnie różnica sprowa-

WARTO  WYKRZESAĆ
Rozmowa z TADEUSZEM DUDKIEM
przewodniczącym Rady Osiedla Załęże

dza się do kwestii administracyjnych – mimo 
to przyznam, że fakt uznania mnie za obywa-
tela Rzeszowa potraktowałem nobilitująco.
 
� Wszystkie bociany w Załężu na wiosnę 
klekotały, że Pan Tadek - po srebrnym weselu 
swojego społecznikostwa obchodzonego ja-
kieś pięć lat temu i zrezygnowaniu wówczas 
ze wszystkich funkcji – nie da się namówić 
na żadną aktywność społeczną. A jednak! 
Bociany zdurniały?
– Pan zawsze taki namolny? Uznałem wów-
czas, że trzeba dać szansę młodszym. Nie za-

wiodłem się. Czy pan 
wie, że moim dzieckiem 
– czyli klubem sporto-
wym Korona - znako-
micie kieruje mój młod-
szy następca? Obecnie 
są inne realia. Uznałem, 
że warto jeszcze coś z sie-
bie wykrzesać.

� Dobrze. Co zatem 
będzie Pan chciał z siebie 
krzesać – tak a propos?
– Nie sam. Z Radą 
i ludźmi. Odpowiem je-
śli opublikuje pan skład 
naszej Rady. 

� Zgoda.  Ma Pan 
wicków dwóch: Marię Różańską i Sławka 
Chmielarza a sekretarzuje Janek Kordzikow-
ski. W radzie jest aż 4 Andrzejów (nie wiem 
czy wszyscy święci): Kochanowicz, Łosowski, 
Płodzień i Oliwa. Później już tylko single: Bo-
gusław Mazurek, Edward Nosal, Barbara Stec, 

Wiesław Sołtys, Marek Śmigiel, Anna Trojan 
i pana imiennik Świgoń. To dobra drużyna?
– Ze złą nie grałbym.

� Ad rem. Krzesząc z siebie energię – chciał-
bym…
– Zbudować zespół przedszkolno-szkolny. Obec-
ny budynek szkoły wybudowany został w 1910 roku 
dla uczczenia 500 rocznicy grunwaldzkiego zwy-
cięstwa. Szkoda, że przespano u nas „tysiąclatki”. 
Teraz mamy miasto metropolitalne, a w nim szkołę 
z czasów Najjaśniejszego Pana, którą musi wspierać 
plebania… Wstyd. Jeśli już budować na terenie, 
który mamy wydzielony, to razem z przedszkolem. 
Zespół sportowy obok to też nie przypadek.

� Przewodniczyłby pan takiemu komitetowi 
budowy?
– Nie wiem. Ale jestem pewien, że w naszej 
Radzie taki by się znalazł.

� Mam pytać o drugoplanowe zamiary?
– Może pan. Ale one są standardowe. To in-
frastruktura komunalna, mówiąc ogólnie. Zna 
te potrzeby prezydent Ferenc i stara się je realizo-
wać. Wspiera również nasze organizacje i zespo-
ły. Powstała u nas nawet fi lia Osiedlowego Domu 
Kultury, który już robi nabór dzieci do sekcji 
artystycznych. Tego jeszcze u nas nie było.

� Pewnie powie Pan, że to głupie pytanie. 
Przewodniczący marzy...?
– Nie powiem. Marzy mi się, aby zdegene-
rowaną naszą „dębinkę” udało się doprowadzić 
przynajmniej do takiego stanu, w jakim była 
wówczas, gdy wzdychało się tam w mojej młodo-
ści do gwiazd i czegoś jeszcze. Bo warto. Przecież 
to miasto wojewódzkie bądź co bądź, a młode 
pokolenia rosną i wcale nie są gorsze od nas.

� Takie marzenia popieram - szczególnie. 
Dziękuję.

Rozmawiał Roman MAŁEK
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Jednym z zadań rady 
osiedla jest wspiera-

nie inicjatyw i działań 
służących integracji 
społeczności lokalnej, 
osiedlowej, współpraca 

z organizacjami i instytucjami działającymi 
na terenie osiedla.
W tym właśnie obszarze nasza rada była 
współorganizatorem imprez odbywających się 
na osiedlu Króla Stanisława Augusta. Wsparła 
m.in. piknik rodzinny organizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 2 w Rzeszowie. Skorzy-
staliśmy w tym celu ze środków Wydziału Zdro-

W MAŁEJ OCZYŹNIE
Zdrowo, wesoło i sportowo

Piotr Wanat

wia Urzędu Miasta Rzeszowa, po uprzednim 
napisaniu stosownych programów z zakresu 
profi laktyki uzależnień.

Piknik był wielkim świętem całej spo-
łeczności szkolnej, okazją do dobrej za-
bawy i pozyskania dodatkowych środków 
na działalność szkoły. 

Co przy obecnej mizerii budżetowej nie jest bez 
znaczenia. Na uwagę i podziw zasługuje wielkie 
zaangażowanie dyrektora Jacka Kusia  i rodzi-
ców w organizację tej imprezy. Wspólnie z VIII 
LO już po raz drugi rada osiedla zorganizowała 
imprezę sportowo-rekreacyjną na powitanie 

wakacji pod hasłem: „Sobota zdrowo, na we-
soło i sportowo”. Wspólnie z nauczycielami 
wychowania fi zycznego przygotowano blok 
imprez sportowych, z koronną dyscypliną piłką 
siatkową – plażową. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko Własnościowa przygotowała gry 
i zabawy ruchowe przy muzyce z licznymi 
nagrodami dla najmłodszych. 

Całodzienna impreza cieszyła się dużym 
powodzeniem, szczególnie wśród mło-
dzieży i to nie tylko naszego miasta.

VIII LO jest także organizatorem cyklicznej 
imprezy „Gra terenowa po Rzeszowie”, której 
celem jest propagowanie wiedzy na temat małej 
ojczyzny, wywołanie zainteresowania historią 
lokalną oraz integracja środowisk szkolnych. 
Młodzież szkół gimnazjalnych z Rzeszowa 
i okolicznych miejscowości ma okazję rywa-
lizować ze sobą na terenie miasta, popisując 
się wiedzą na temat historii miasta, jego za-

Piotr Wanat jest absolwentem historii, studiów 
podyplomowych z zakresu konstytucjonalizmu, 
nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeń-
stwie w VIII Liceum Ogólnokształcącym  w Rze-
szowie, przewodniczącym Rady Osiedla nr XX 
im. Króla Stanisława Augusta, dyrektorem za-
rządu Fundacji Nasza Szkoła.
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bytków, patronów ulic, dnia codziennego 
itp. W tym roku zakończenie imprezy 
uświetnił podróżnik Ryszard Stabach, 
który opowiedział młodzieży o kulturze, 
historii, życiu codziennym mieszkańców 
krajów Azji południowo-wschodniej. Bo-
gato ilustrowany wykład wzbudził ogromne 
zainteresowanie. Warto zaznaczyć, że przy 
organizacji tych imprez chętnie uczestni-
czyła młodzież naszego liceum, szczególnie 
z klas sportowo-turystycznych.
Myślę, że rady osiedli, szkoły, przedszkola, 
organizacje pozarządowe i inne instytucje 
powinny wziąć na siebie ciężar integracji 
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gimnazjach nr 6, 4, 8. Remontowane są sale 
gimnastyczne w SP 27, Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 i Zespole Szkół Tech-
nicznych. W Zespole Szkół Ekonomicznych 
za 190 tys. zł odnowiona zostanie elewacja 
i wymienione okna, a w V LO za 325 tys. 
zł wyremontowany będzie dach i otoczenie 
szkoły oraz sale lekcyjne.

Ryszard WINIARSKI
zastępca prezydenta Rzeszowa

W Rzeszowie funk-
cjonuje 96 pla-

cówek oświatowych, 
większość z nich usy-
tuowana jest w mocno 
wyeksploatowanych 
budynkach.

Od początku obecnej kadencji, tj. od 2003 roku, 
rozpoczęliśmy inwentaryzację potrzeb remon-
towych, a później przygotowaliśmy plan działa-
nia z uwzględnieniem zadań priorytetowych. 
Okazało się, że pilnie należy wymieniać stolarkę 
okienną, wykonywać naprawy dachów, remon-
ty sanitariatów i elewacji budynków. Te prace 
zapoczątkowane w 2003 roku, są obecnie konty-
nuowane. W budżecie na rok 2006 na remonty 
i inwestycje placówek oświatowych w Rzeszo-

Miliony na remonty
Wakacyjny szlif w szkołach

wie przeznaczyliśmy blisko 
11,3 miliona złotych. Dla 
porównania w roku 2002 wy-
datki na cele remontowe szkół 
wynosiły tylko 880 tys. zło-
tych. 
W tym roku największe kwoty 
na remonty otrzymały: Zespół 
Szkół Elektronicznych (338 tys. 
zł) - na remont internatu oraz 
V LO (325 tys. zł) - na remont 
dachu, sal lekcyjnych i otocze-
nia szkoły. Oprócz prowadzo-
nych remontów trwa obecnie 
budowa przedszkola na osiedlu 
Kotuli. Oddanie tej inwestycji jest planowane 
na koniec wakacji. 
Oprócz środków pochodzących z budżetu mia-
sta, składamy wnioski o dodatkowe pieniądze 
na remonty szkół do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Sądzimy, że podobnie jak w roku 
ubiegłym otrzymamy około jednego miliona 
złotych. Do września we wszystkich przed-
szkolach wymienione będą okna. Nowe dachy 
pojawią się m.in. na przedszkolu nr 11 oraz 

Ryszard
Winiarski

ZSS - elewacja

Po chwilowym za-
stoju wolno rusza 

znów harcerska akcja 
letnia. W tym roku 
rzeszowscy harcerze 

uczestniczyli dotąd w akcji czterech jednostek 
obozowych i  trzech obozach wędrownych 
w Bieszczadach. 
Słynna  51 Drużyna Harcerska „Żuławów” ru-
szyła szlakiem bitew partyzanckich na Podkar-
paciu i w Świętokrzyskiem. Drużyna Harcerska 
im. Baden Powella uczestniczyła w obozie  
w miejscowości Polko w regionie kujawsko-
pomorskim. Zajmowała się tam badaniem 
kultury starożytnych Słowian. W swojej bazie 
nad Jeziorem Solińskim harcerze udostępniali 
sprzęt żeglarski i miejsca biwakowe. 

Według oceny hm. Marioli Lentyńskiej, za-
stępcy komendanta Chorągwi Podkarpackiej 
ZHP w Rzeszowie, akcja przebiegła bezpiecznie, 
młodzież wypoczywała, bawiła się i wypełniała 
pożytecznie funkcje społeczne w środowiskach, 
w których znajdowały się obozy, albo zjawiali 
się wędrowcy w mundurach harcerskich. Wiele 
osób skorzystało z propozycji wypoczynku 
na wycieczkach organizowanych poza granica-
mi kraju. Takim doskonałym doświadczeniem 
był np. pobyt w słonecznej w Bułgarii w lipcu 
i na początku sierpnia, a także wypoczynek 
na Węgrzech i we Francji.  Ale harcerze nie tyl-
ko odpoczywali podczas wakacji, doskonalili 
także swoje umiejętności i poszerzali wiedzę 
harcerską, uczestnicząc w różnych imprezach 
o charakterze międzynarodowym, np. w zlocie 
skautów Europy Środkowej w Brnie czy kursie 
językowym w Niemczech i Strasburgu. 
Tradycje obozowego lata w Rzeszowie są bar-
dzo bogate w latach 70. minionego wieku 
w obozach uczestniczyło około 5 tysięcy mło-
dzieży. Młodzież nie nudziła się wtedy 
w osiedlowych blokowiskach lecz pożytecz-
nie spędzała czas. Głupota i krótkowzrocz-
ność wpływowych oszołomów politycznych 

pozbawiła współcześnie ZHP możliwości 
fi nansowych organizowania obozów w takiej 
skali, by sprostać w tym względzie wielkiemu 
zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży na tę for-
mę spędzania wakacji. I co bez trudu rzeszow-
skie jednostki organizacyjne ZHP, na czele 
z chorągwianymi, byłyby w stanie wypełnić 
niebanalną treścią i sprawnie przygotować 
wypoczynek większej liczbie młodzieży pod 
opieką wykwalifi kowanej kadry instruktorów-
wychowawców.
Wiele jeszcze wody popłynie zapewne nie tylko 
w Wiśle, aby znowu przy ogniskach tysiące 
młodzieży śpiewały: „Obozowe tango płynie 
z daleka …” I inne znane harcerskie pieśni, 
zapamiętywane, budzące ciekawe skojarzenia 
i miłe wspomnienia. „Już zapaliło się ognisko/
dając nam dobrej wróżby znak” – śpiewało 
i śpiewa kolejne już pokolenie obozowiczów. 
I oby jak najrychlej spełniały się też powszech-
nie inne słowa tejże pieśni, że harcerze w bli-
skim kręgu przy ognisku „dziś w całej Polsce 
siedzą tak”, bo przecież nie tylko metaforycznie 
„do światła dobro garnie się”.

phm. Małgorzata PROKOP 

Małgorzata 
Prokop

Obozowe tango
Na obozach i wędrówkach

Fo
t. 

Pi
ot

r M
or

oń

Imprezy uświetnił podróżnik Ryszard Stabach

środowiska lokalnego, organizując i inicjując 
różnego rodzaju imprezy, akcje, przedsięwzię-
cia. Z takich właśnie działań rodzi się zaczyn 
społeczeństwa obywatelskiego. Nie do przece-
nienia jest także udział młodzieży w tego typu 
działaniach. Należy stale wskazywać jej moż-
liwe pola aktywności, wdrażać do działania 
i współodpowiedzialności. A takie imprezy 
są znakomitą ku temu okazją, o czym mogłem 
się niejednokrotnie przekonać. Wychowanie 
młodego pokolenia to sprawa nas wszystkich, 
nie tylko rodziców i nauczycieli.

Piotr WANAT
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Nr 10 (Rok II, nr 8)

W poprzednim numerze o sprawach 
rozwoju gospodarczego gminy rozma-

wiałem ze Stanisławem Kunyszem – prze-
wodniczącym Rady Gminy oraz Benedyktem 
Czajkowskim – przewodniczącym Komisji 
Gospodarczej Rady i prezesem klubu Cras-
novia. Skoro, jak powiadają, nie samym 
chlebem… pora dziś zatem pogawędzić o nie-
materialnej  sferze życia Krasnego.

� Jak myślicie – czy Resovia na mecze 
do Krasnego będzie w ramach przedmeczowej 
rozgrzewki przyjeżdżać rowerami?
– To z pewnością nie zaszkodziłoby im. Nawet 
do pilnowania rowerów umyślnego dalibyśmy. 
Chociaż niepokoi nas perspektywa przyjazdu 
z nimi szalikowych bezmózgowców.

� Awans Crasnovii do IV ligi to satysfakcja 
czy problemy?
– I jedno i drugie. Sport przecież polega 
na dążeniu do zwycięstwa. Jeśli jest sukces, 
jest i w sposób oczywisty związana z tym sa-
tysfakcja. Cieszą się sportowcy, działacze no 
i liczni kibice oraz sympatycy. Przed klubem 
stają jednak wyższe regulaminowe wymogi, 
rosną koszty i pojawia się pytanie – co musimy 
zrobić, aby sportowo przyzwoicie znaleźć się 
w nowej rzeczywistości.
 
� Kupić Dudka, trzech Frankowskich oraz 
holenderskiego trenera i problem z głowy.
– Dobre żarty. Nie mamy najmniejszego za-
miaru przekształcać Crasnovii w klub zawodo-
wy. Dotychczas zawodnicy ambitnie traktowali 
rozgrywki w naszych barwach i sądzimy, że tak 
będzie nadal. My zaś zrobimy wszystko, aby 
stworzyć im optymalne ku temu warunki.

� Stadion, na którym jesteśmy, robi wraże-
nie. Wasze dzieło?
– W dużej mierze tak. Chociaż życzliwego 
wsparcia mieliśmy sporo. Tu było „gęsiowisko”, 
czyli bajorka porośnięte szuwarami. WSK 
i E’Leclerc zgodzili się nawieźć tu kilkadzie-
siąt tysięcy ciężarówek ziemi i gruzu. Dopiero 
wówczas można było przystąpić do budowy.

� Ze środków pochodzących z podatków?
– Nic podobnego! Ani złotówki z tego źródła. 
Zdobywaliśmy skutecznie inne pieniądze. Część 
zakupów fi nansowaliśmy z własnej kieszeni. 

� Na przykład?
– Siedzi pan na jednym z krzeseł kupionych 
przez Kunysza a za projekt zadaszenia nad 
tą trybuną ja zapłacę. Koszty wykonania 
pokryje francuski koncern - wyjaśnia prezes 
Czajkowski.

� I potem już święto?
– Nic podobnego! Trzeba utwardzić parking 
przy stadionie, rozbudować budynek szatni, 
zbudować nowe boisko rezerwowe…
 
� Skąd tyle waszej determinacji?
– Bo nie jest to tylko sprawa drużyny pił-
karskiej. Stadion jest ważnym czynnikiem 
integrującym społeczność. Również na płasz-
czyźnie pozasportowej. Poza tym jest on także 
efektowną wizytówką Krasnego.

� Czy poza tym coś dla ducha mogliście 
zdziałać?
– Właśnie zakończona została grun-
towna modernizacja naszego gimnazjum. 
Jest na co popatrzeć!

� Gawędząc tak z wami odnoszę wrażenie, 
że coś jeszcze wam się marzy.
– Ba. A nie chciałby się pan w taki upał wyką-
pać w naszym basenie? Bo my na pewno tak.

� No to powodzenia.

Roman MAŁEK

APETYT NA BASEN
Krasne - gmina barwna 
i z charakterem

Stanisław Kunysz (z lewej) i Benedykt CzajkowskiStanisław Kunysz (z lewej) i Benedykt Czajkowski

W sprawie powięk-
szenia miasta 

czynione są starania 
m.in. przez prezydenta 
Rzeszowa, parlamen-

tarzystów, samorząd województwa, woje-
wodę, ale jednocześnie niektóre samorządy 
lokalne zmierzają do zablokowania tych pla-
nów nawet w bardzo ograniczonej wersji.
Jest to korzystne przede wszystkim dla prze-
ciwników i konkurentów województwa pod-
karpackiego i miasta Rzeszowa, którzy dążą 
do osłabienia województwa. Dramat polega 
na tym, że konfl ikt w tym zakresie między 
różnymi racjami jest absurdalny, sztuczny, 
pozorny, nieprawdziwy, wymyślony dla użytku 
doraźnego. Wynika przede wszystkim z niedo-
strzegania przez niektóre władze lokalne -  a na-
wet część mieszkańców zainteresowanych wsi 

RACJA STANU
Konflikt wymyślony 
dla użytku doraźnego 

Edward 
Malisiewicz

- obiektywnych, rzeczywistych korzyści skali 
urbanizacji i lokalizacji, a także procesów dy-
fuzyjnych dla całego województwa, wszystkich 
powiatów i gmin oraz wszystkich mieszkańców 
województwa podkarpackiego.
A szczególnie duże korzyści mogą być 
udziałem mieszkańców gmin, które graniczą 
z dużym miastem. Korzyści te są szeroko 
opisane w literaturze z dziedziny gospodarki 
przestrzennej. Są one mierzalne, a także nie-
mierzalne, mają charakter długookresowy, 
ale i doraźny, są wewnętrzne i zewnętrzne. 
Stolica województwa jest dla regionu miastem 
centralnym. Centralność tego miasta zależy 
m.in. od jego wielkości, co pośrednio wpływa 
na korzyści skali dla całego regionu, jest rów-
nież obok spełnianych funkcji podstawą 
do umocnienia metropolitalności wojewódz-
twa. Nie można, więc zgodzić się z opinią, 
że wielkość miasta Rzeszowa nie   wpływa 
na uznanie go jako metropolii. W pracach nad 
koncepcją przestrzennego zagospodarowania 
kraju przeciwnicy wyznaczenia Rzeszowa 
jako metropolii przyjęli, że miasto Rzeszów 
jest za małe. Założono bowiem, że rdzeniowe 
miasto obszaru metropolitalnego powinno 
liczyć minimum 300 tysięcy mieszkańców.
Im większe miasto centralne w regionie, tym 
większy jest rząd usług świadczonych i funkcji 

na rzecz otaczających go gmin i powiatów, tym 
większe są efekty zewnętrzne funkcjonowania 
takiego miasta. Przede wszystkim chodzi 
o efekty lokalizacji i urbanizacji, które mają 
charakter technologiczny i fi nansowy, we-
wnętrzny i zewnętrzny.  Efekty technologiczne 
powstają m.in. jako efekty interakcji nieryn-
kowych i zachodzą najczęściej w dziedzinie 
komunikacji i oddziaływania przestrzennego. 
Obejmują one wymianę informacji (których 
źródła są bogatsze w wielkich miastach), 
lepszą dostępność transportu do podmiotów 
kooperujących oraz tzw. efekty sąsiedztwa. 
Efekty finansowe są wynikiem interakcji 
gospodarczych zachodzących na rynku 
i regulowanych przez mechanizmy rynkowe. 
Gospodarstwa domowe, instytucje i przedsię-
biorstwa mogą korzystać z ogólnomiejskich 
systemów energetyki cieplnej oraz innych 
systemów związanych z gospodarką komu-
nalną. Zewnętrzne korzyści skali to także: 
wyspecjalizowanie rynku pracy w danym 
regionie, tworzenie warunków współpracy 
z lokalnymi podmiotami, a także specjalizacja 
banków, fi rm ubezpieczeniowych itp.
Korzyści dużego miasta występują w dwo-
jakiej formie - jako korzyści lokalizacji 
i urbanizacji. Korzyści lokalizacji wynikają 
ze skupienia na niewielkim obszarze wielu 
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Coraz częściej współ-
czesne parafi e stają 

się ośrodkami nie tylko 
życia religijnego lecz 
również społecznego, 
podejmują różne dzia-

łania na rzecz lokalnej wspólnoty, integrują 
środowisko, angażują mieszkańców do pracy 
społecznej. Przykładem takich działań 
jest organizowanie przez parafi e różnych 
uroczystości o charakterze religijnym oraz 
kulturowym i rekreacyjnym jak to miało 
miejsce w Zaczerniu w niedzielę 25 czerwca br.
Historia miejscowości i parafi i pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu sięga 
XIV w., a w bieżącym 2006 r. przypada dwu-
setna rocznica konsekracji kościoła parafi al-
nego, która zbiega się z ustanowionym w die-
cezji rzeszowskiej Rokiem Serca Pana Jezusa 
i wizytacją kanoniczną parafi i Zaczernie.
Wydarzenia te miały piękną oprawę liturgicz-
ną, poprzedzoną przejmującym widowiskiem 
pt. „Być człowiekiem” wyreżyserowanym 
przez pana Euzebiusza Sławika, w wykonaniu 
Parafi alnej Grupy Teatralnej z Zaczernia.
Podsumowaniem tych uroczystości był zorga-
nizowany Festyn Parafi alny - Piknik Rodzinny 

integrujący całą parafi ę.  Pomysłodawcą festynu 
i głównym jego gospodarzem był ks. kanonik 
Piotr Szczupak, proboszcz parafi i Zaczernie. 
W przygotowanie i przeprowadzenie imprezy 
włączyły się grupy apostolskie dorosłych i mło-
dzieży ze swymi opiekunami, Rada Sołecka 
Zaczernia, a przede wszystkim Stowarzyszenie 
Nasz Dom Rzeszów z jego prezesem panem Je-
rzym Maślanką, za co składamy serdeczne: „Bóg 
zapłać!” Stowarzyszeniu  zawdzięczamy piękne 
afi sze oraz frapujący niezwykłością występ mi-
strza iluzji pana Jerzego Berdowskiego.
Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji 
i dla ciała i dla ducha.
Zgromadzeni podziwiali skoki spadochro-
nowe i precyzyjne lądowanie na placu przy 
plebani w wykonaniu skoczków Aeroklubu 
Rzeszowskiego, występy zespołu muzycz-
nego z parafi i św. Michała z Rzeszowa, oraz 
zespołów tanecznych: Promyczki z Nowego 
Sącza, Górna i Ki-
jowa. Wieczorem 
wystąpiła z pro-
gramem kabare-
towym Parafi alna 
Grupa Teatralna 
z Zaczernia, a mi-
łośnicy tańca i do-
brej muzyki mogli 
spędzić miło czas 
aż do północy. Po-
szczególne grupy 
katolickie wspie-
rając się wzaje-
mnie urządzi ły 
„stragany”:

• Róże różańcowe mały antykwariat - tzw. 
książka za złotówkę;

• Rada Duszpasterska rozprowadziła Pa-
miątkowe Medale Jubileuszowe - cegiełki 
na budowę pomnika Jana Pawła II;

• Ruch Rodzin Nazaretańskich zorganizo-
wał punkt medyczny, gdzie można było 
zmierzyć ciśnienie, poziom cukru, ciężar 
ciała;

• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
rozprowadzało lody oraz zimne i gorące 
napoje;

• Apostolstwo Trzeźwości i Stowarzyszenie 
Przyjaciół WSD oferowało oryginalne 
jadło zaczerskie;

• Akcja Katolicka opiekowała się kuchnią 
polową, można tu było nabyć bigos i gro-
chówkę wojskową;

• Parafi alny Zespół Caritas oferował ciasto 
z przeznaczeniem na kolonię parafi alną.

PARAFIADA
Festyn integrujący Zaczernie

Barbara 
Szeliga

przedsiębiorstw działających w tej samej lub 
pokrewnej dziedzinie gospodarki. Polegają 
na reputacji uzyskiwanej dzięki wysokiej 
jakości wyrobów produkowanych w wyspe-
cjalizowanych obszarach, innowacyjności 
przedsiębiorstw konkurujących między sobą, 
powstawaniu wysoko wykwalifi kowanej pra-
cy, sprawności przedsiębiorstw usługowych 
(transport, handel, banki, ubezpieczenia). 
Korzyści urbanizacji wynikają z powiązań 
między różnymi dziedzinami gospodarki, 
oraz między nimi, a gospodarką lokalną 
wielkiego miasta. Polegają m.in. na udogod-
nieniach transportowych i redukcji kosztów 
transportu (większy i technicznie doskonal-
szy potencjał transportowy, łatwiejsza do-
stępność do rynku krajowego i regionalnego, 
redukcja mas przewozowych dzięki lokalne-
mu zbytowi), istnieniu zróżnicowanego i za-
sobnego rynku pracy, możliwości korzystania 
z infrastruktury technicznej i społecznej 
stworzonej już przez gospodarkę lokalną, 
istnieniu w wielkich miastach ośrodków 
badawczo-rozwojowych i innowacyjnych 
(R. Domański, Gospodarka przestrzenna, 
PWN, Warszawa 2002, s. 30 i n.).
Ogromne korzyści wewnętrzne i zewnętrzne, 
technologiczne i fi nansowe, z których wymie-
niono niektóre, związane z poszerzeniem mia-
sta centralnego jakim jest Rzeszów dla otaczają-

cych go gmin i powiatów i całego województwa, 
a przede wszystkim wzrost konkurencyjności 
tych obszarów w zakresie lokalizacji produkcji, 
handlu i usług w zestawieniu z wyliczonymi 
przejściowo doraźnymi stratami określonych 
środków przez sąsiadujące z Rzeszowem gminy, 
świadczą o asymetrii w przedmiotowej sprawie. 
Utrata tych środków w moim przekonaniu 
zostanie szybko zrekompensowana w wyniku 
korzyści, które zasygnalizowałem.
We wszystkich dokumentach planistycznych 
wskazuje się, że największym hamulcem 
rozwoju kraju jest pogłębiająca się dyspro-
porcja w poziomie rozwoju poszczególnych 
regionów kraju. W szczególności zwiększa się 
dysproporcja między regionami położonymi 
na zachód od Wisły i po przeciwnej stronie. 
Na niekorzyść tych ostatnich. W interesie pań-
stwa jest zmniejszenie tych dysproporcji. Służą 
temu również dodatkowe środki pomocowe 
Unii Europejskiej. Rozwój tych regionów uza-
leżniony jest m.in. od umocnienia i rozwoju 
ich stolic położonych we wschodniej Polsce. 
Wśród nich najmniejszym miastem woje-
wódzkim jest Rzeszów. Aby sprostać funkcji, 
którą spełnia i będzie spełniać, musi szybko 
się powiększać. Musi stać się metropolią 
z rzeczywistym obszarem metropolitalnym. 
W innym przypadku może stracić swoją 
centralność na rzecz innego miasta położo-

nego na wschodzie Polski. Miasto Rzeszów 
i województwo podkarpackie staną się w tym 
przypadku obszarem bardziej peryferyjnym 
i marginalnym niż obecnie, na czym ucierpią 
przede wszystkim mieszkańcy miast i wsi 
województwie podkarpackim. W tej sytuacji 
poszerzenie miasta Rzeszowa jest racją stanu 
Polski i regionu, a także wszystkich gmin 
i powiatów województwa podkarpackiego. 
Z uwagi na czynnik czasu sprawą drugorzęd-
ną jest sposób poszerzenia. 
Liczni przedstawiciele nauki i praktyki go-
spodarczej oraz politycy opowiadają się za po-
wieszeniem Rzeszowa i wskazują na różne 
sposoby tego poszerzenia. Niektórzy z nich 
wykazują jednak brak wyobraźni przestrzen-
nej i niewiedzę w zakresie gospodarki prze-
strzennej. Niezależnie od różnych poglądów 
w tym zakresie, chociażby słusznych, sprawa 
poszerzenia miasta przesuwa się w czasie w sy-
tuacji, kiedy jest to sprawa niecierpiąca zwłoki. 
Stąd też racja stanu Polski, regionu a także 
wszystkich powiatów i gmin województwa 
podkarpackiego wymaga wsparcia każdej 
koncepcji prowadzącej szybko do poszerzenia 
Rzeszowa. Będzie to z korzyścią dla rozwoju 
miasta i całego regionu.

dr Edward MALISIEWICZ
główny specjalista w Podkarpackim Biurze Planowania 

Przestrzennego w Rzeszowie
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Nr 10 (Rok II, nr 8)

Sierpień jest mie-
siącem bogatym 

w rocznice wielkich 
wydarzeń patriotycz-
nych. Przeżywamy 62-
tą rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego i 84 rocznicę 
Cudu nad Wisłą. Bohaterska krew męczeń-
ska Polaków to nie tylko symbol, przeszłość, 
wspomnienie. To wdzięczność i zobowią-
zanie.
Sierpień to miesiąc pielgrzymek do Pani 
Jasnogórskiej, Matki Bożej Wniebowziętej. 
Wędrują do Niej pielgrzymi z całej Polski, 
by powiedzieć: „Jestem przy Tobie, pamiętam, 
czuwam...” I powierzyć wiele osobistych spraw, 
rodziny, parafi i, diecezji. Ojczyzny, świata 
całego. 
Niech będą błogosławione wszystkie drogi, 
Proste, krzywe i dookolne,
Jeżeli prowadzą do Ciebie. 
  (R. Brandstaetter)
Piesze pielgrzymki to także wielkie misterium 
całego narodu i każdego pielgrzyma. Polak 
przychodzi na Jasną Górę, bo wierzy, bo kocha 
i czci Maryję jako Matkę i Królową. Przybywa, 

Jedną z głównych 
atrakcji festynu 
była zorganizowa-
na również przez 
Z espó ł  C a r it a s 
loter ia fa ntowa 
na rzecz Agnieszki 
Pasternak, wnucz-
ki zacnej wielce, 
zasłużonej dla pa-
rafi i i miejscowości 
Zaczernie rodziny 
Kurowskich. Ag-
nieszka urodziła 
s ię  b e z  le we go 
p r z e d r a m i e n i a 
i aby normalnie 

żyć musi być poddana kilkakrot-
nemu zabiegowi wszczepiania no-
woczesnej protezy i przechodzić 
długotrwałą rehabilitację. Zabieg 
będzie przeprowadzony w Bolonii 
i jest bardzo kosztowny. Loteria 
cieszyła się dużym powodzeniem, 
a atrakcyjne fanty of iarowa-
ne przez różnych darczyńców, 
przyciągały uczestników festynu 
oryginalną formą wykupionych 
losów. Emocjonujące i co ciekawe, 
że każdy wylosowany fant od razu 
znajdował właściciela, pomimo 
że losów było blisko 2 tysiące.

Na uwagę zasługuje również wy-
stęp grupy tanecznej z Kijowa, 
która przedstawiła piękne show. 
Grupa taneczna (25 dziewczynek 
z 2 wychowawczyniami) prze-
by wała na dwutygodniow ym 
wypoczynku w Bieczu wspólnie 
z piętnastoma dziećmi z Zaczer-
nia. Organizatorem i sponsorem 
tego wypoczynku był pan dr inż. 
Leszek Krawczyk (pracownik na-
ukowy Politechniki Wrocławskiej 
i prezes Portu Lotniczego w Łodzi, 
kawaler zakonu Grobu Pańskiego 
w Jerozolimie) wspólnie z Zespo-
łem Caritas z Zaczernia i opiekunem Zespołu 
ks. Piotrem Szczupakiem.

Adam 
Podolski

PIELGRZYMKI
Współczesne podróże duchowe

aby spojrzeć na Cudowny Wizerunek Matki 
Jezusa i przeżyć osobistą tajemnicę – może je-
dyną w życiu tajemnicę Boga we własnym sercu. 
Przede wszystkim są świadectwem wiary.
Bo piesza pielgrzymka to nie spacer, to nie wy-
cieczka, to jest trud połączony z ofi arą, niewy-
godą i poświęceniem czasu. To jest słuchanie 
słowa Bożego, to jest rozważanie tajemnic 
wiary. To jest indywidualna i zbiorowa modli-
twa połączona z Eucharystią. To są rekolekcje 
w marszu połączone z sakramentem pojedna-
nia z Bogiem i z ludźmi. Pielgrzymka to Kościół 
w drodze do zbawienia. Blisko 150 tysięcy 
pątników podążających w sierpniu ze wszyst-
kich miast i zakątków kraju, setkami różnych 
dróg i szlaków na Jasną Górę, daje nie tylko 
świadectwo, ale również pobudza do podziwu, 
do refl eksji, do świadczenia polskiej gościnno-
ści i chrześcijańskiej miłości. 
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że Jas-
na Góra jest ołtarzem i amboną całego naro-
du. Pielgrzymki stanowią w chrześcijaństwie 
jeden z publicznych wspólnotowych wyrazów 
pobożności. Mają one tradycje sięgające blisko 
dwóch tysięcy lat. Ich genezy należy szukać 
już w Biblii. Grecki termin per-epi-demos (do-
słownie: cudzoziemiec, nierezydent) odnosi 
się do pielgrzyma, przygodnego podróżnika. 
Swoje życie ziemskie, doczesne, chrześcijanie 
powinni traktować jako czas pielgrzymowa-
nia ku wieczności. Według Pisma Świętego, 
życie to stałe pielgrzymowanie, a wierzący 
uznawani są za „gości i pielgrzymów na tej 
ziemi”(Hbr 11,13).

Pielgrzymowanie jest jedną z form przeja-
wiania się religijności, jest formą powszech-
ną dotyczącą różnych religii i występującą 
w różnych epokach historii. Biskup Jerzy 
Ablewicz defi niuje pielgrzymkę w kategoriach 
znaku: jest ona znakiem szczególnej obecności 
Boga, znakiem modlitwy, pokuty i wspólnoty. 
Pielgrzymka obejmuje trzy fazy: wyjście, dro-
gę i dojście. Punkty wyjścia i dojścia są stałe 
i tworzą ramy przestrzeni pielgrzymkowej. 
Przestrzeń tę sakralizuje święty cel piel-
grzymki, dlatego droga prowadząca do niego 
nabiera cech sakralnych, a jej pokonywanie 
staje się rytem. 
Pokonywanie drogi łączy się z przeżywaniem 
kolejnych doświadczeń religijnych, które 
pozwalają zrozumieć, mieć istotę świętego 
celu. Pielgrzymkę można, zatem określić jako 
zbiorową lub indywidualną kontemplację 
treści kultu, wprowadzającą do intensywnego 
obcowania z sanctitas ośrodka kultowego. 
Samo nawiedzenie miejsca świętego, jego 
zwiedzanie, nie jest jeszcze pielgrzymką.
Pielgrzymka „właściwa” wymaga ofiaro-
wania się na trud dotarcia do celu, intencji 
oraz wykonywania czynności kultowych 
w drodze i w sanktuarium. Ponadto piel-
grzymka powinna wywoływać uczucia reli-
gijne wysokiej jakości i dążenie do duchowej 
przemiany. Pielgrzymka to „jeden wielki akt 
modlitwy”.

ks. dr Adam PODOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski

Dzieci z Kijowa były zachwycone poby-
tem w Polsce, a najbardziej utkwił im 
w pamięci pobyt w kopalni soli - mu-
zeum w Bochni i festyn w Zaczerniu, 
na którym było tak dużo ludzi i wszyscy 
świetnie się bawili bez kropli alkoholu.
Pomimo różnych niedociągnięć imprezę 
można uznać za udaną i śmiało stwierdzić, 
że zainaugurowana została nowa parafi alna 
tradycja, która niech zawsze się kojarzy 
z czasem radości dla dzieci i dorosłych, spę-
dzonym przyjemnie i wartościowo. W role 
konferansjerów z powodzeniem wcieli li 
się państwo Danuta Ożarska i Euzebiusz 
Sławik.

Barbara SZELIGA

Ks. Piotr Szczupak wręcza upominek zespołowi z Kijowa

Wśród gości festynu prezes Jerzy Maślanka (czwarty z prawej)
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Łasy  na kasę Lubomir-
skich inżynier woj-

skowy i architekt kapitan 
Karol Henryk Wideman 

w wykonanym przez siebie widoku Rzeszo-
wa w 1762 roku, oblał miasto obfi cie prawie 
potokową wodą. Ówczesna ludność panicznie 
bała się Boga, wody i ognia. Wideman pewnie 
nie umiał pływać! I chyba ze strachu mocno 
przesadził z tym rzeszowskim wodnym 
bezmiarem.  
Miasta bronił przede wszystkim rozlany Wi-
słok. Kapryśna rzeka często bez pozwolenia 
zmieniała swoje koryto. Właściciele sporego 
przecież majątku ujarzmili go groblami, prze-
pustami i obwałowaniami. Jakby nie było, za-
gospodarowana rzeka przynosiła zyski nie tylko 

materialne. Taki czy inny herbowy nieźle hulał, 
ale przestrzegane posty przybliżały go jakoś 
do niebieskiej wieczności. Ryby pływały nie tyl-
ko  w wartkim głębokim nurcie rzeki, ale także 
w spokojne wodzie Stawisk i kilku jeziorach. 
Ale nawet normalna woda niosła ze sobą 
problemy i kłopoty. Ludne przecież podrze-
szowskie wsie (Pobitno, Drabinianka, Załęże, 
Wilkowyja, Słocina, Zalesie) były po „tamtej 

stronie rzeki”. Wisłok 
prawie co roku wy-
lewał wiosną i jesie-
nią. Budowa w mia-
rę solidnego mostu 
jeszcze w XIX wieku 
nie była taka łatwa. 
Grube dęby i sosny 
to nie wszystko. Prze-
dostać się na drugi 
brzeg trzeba jednak 
było. Ludzie prze-
chodzili i przejeżdżali 
nie tylko przez mosty. 
Przepływali łódkami, 
promami, prymityw-
nymi tratwami i prze-
chodzili prawie suchą 
stopą przez płytkie kawałki wody.
Kiedy zbudowano w Rzeszowie pierwszy most 
przez Wisłok? Podobno jeszcze w XV w. (?). Coś 
się historycznym dokumentalistom pokręciło. 
Bo jeśli ktoś coś napisał o przeprawie, wcale 
to nie znaczyło, że akurat był to przejazd przez 
most. O jakim „Zamościu” śnią rzeszowscy 
dziejopisarze? Zresztą… Im wszystko wolno! 
Długo, a właściwie od początku, korzystano 

ze starej przeprawy przez Wi-
słok, wybudowanej koło koś-
ciółka pod wezwaniem Świętej 
Trójcy. Kto ją przerzucił przez 
groźną rzekę? Dwa następne 
mosty - zamkowy i ten sąsiadu-
jący ze starym, to domniemania 
dla pokrzepienia rzeszowskich, 
patriotycznych i dumnych 
z ważności lokalnych serc!
O późniejszej rzeczywistości 
mostowej w Rzeszowie napisano 
już co niemiara. „Przewieź mnie 
kawałek, dej się przejechać”… 
Nawet nie najstarsze dzisiaj 
rzeszowskie pnioki pamiętają 

doskonale różne kładki i drzewiane przejścia 
przez niewyrośnięte siostry brata Wisłoka 
– Przyrwę, obie Mikośki i Rzyczke. A główno-
uliczne rynsztoki, czyli ryndzole, pełne brudnej  
wody i pomyj odcinały ulice od domowego 
bezpieczeństwa. „Wpuścić kogoś w kanał” 
– to powiedzenie chyba dużo starsze niż się 
mniema. Bardzo mokre obie Mikośki były 
bardzo niepokorne. Rozlewały się po ziemi 

i pod nią. A pozostałości ber-
nardyńskich jezior? Dużo wody, 
dużo reumatyzmów, a po deszczu 
cholernie dużo choler. Najciszej 
siedziały w swoich korytach Przy-
rwa i Młynówka. Chociaż? Moja 
młodzieńcza cudowna Rzyczka 
nieraz całowała się z wylewnym 
Wisłokiem. Rzyczke przeskakiwa-
ło się, bo…po dnie pływały długie 
pijawy i to te końskie. Mikośka, 
ta jeszcze odkryta, śmierdziała 
opodal poczty pod kładką do Ba-
rowicza wzdłuż starego kirkutu 
i jeszcze dalej. Dlaczego waniała? 
Wyjściem z opresji był smarkaty 

katar. Najlepiej sienny. Staromiejskie kumoszki 
wracając Starą Drogą z rzeszowskiego jarmaku, 
moczyły nogi obok mostu w czyściutkiej zim-
nej Przyrwie. Ależ to była ulga wzorcowych 
nagniotków.
Wojny wysadzały rzeszowskie mosty, a pokój 
je przywracał odbudowane i zmodernizowane. 
Prekursorką obecnej rzeszowskiej zapory, zwa-
nej urzędowo mostem Karpackim, była wisząca 
kładka, która przeprowadzała zintegrowaną klasę 
robotniczą WSK „zza rzyki” do miasta. O fl agow-
cu Stasia Nitki blaszoku Popka było już sporo.
Wisłok nieraz tak wysychał, że w paru miejscach 
„z kamyczka na kamyczek”  i można było prze-
zeń mignąć. Ale szła nim woda i kra, że drew-
nianemu mostowi na Lwowskiej trzeszczało 
w kościach. W Przyrwie, Młynówce, a może na-
wet i Mikośce siedziały różne topielice, mamuny 

i ogoniaste zmory. Nie było tego dużo, bo to były 
bardzo wesołe starszopanowe rzeczułki. Jednak 
nie za bardzo trzymały się tych rzeszowskich 
wód ciekawe legendy i baśnie. Prawda, było kilka 
magicznych miejsc, ale o nich wszechmocny 
czas mówi: sza! Żeby nie kończyć na sucho, 
o takiej pewnej rzeczce z Kresów. Jest to dopływ 
Dniestru i kiedyś nazywał się po prostu Dupa, 
co jeszcze „za Polski” zamieniono na Duta. 
Ale powiedzenie „do Dupy na raki” zostało 
nie tylko w galicyjskiej pamięci.

Bogusław KOTULA 

Wóz albo przewóz
Przez Wisłok 
i jego niewyrośnięte siostry

Wisząca kładka przez Wisłok. Rok 1955. Pierwszy z prawej Czesław Busz 
- rodowity lwowianin, znakomity ongiś szermierz Stali Rzeszów.

Bogusław 
Kotula
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Most drewniany wybudowany w miejsce wyburzonego przez Niemców 
w 1944 r.

Na legendarnym promie Stasia Nitki

Kładka dla pieszych obok wysadzonego w I wojnie światowej mostu kolejowego
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� C z ę s t o  P a n 
mówi o pojednaniu, 
takie przesłanie za-
warte jest też w fi l-
mie o Panu Profe-
sorze pt. „Człowiek 
zaniedbał siebie”.
– Chodzi o pojed-
nanie ludzi na całym 
świecie a nie tylko 
o pojednanie i wy-
baczenie Niemcom. 
Nie mam upoważ-

nienia do wybaczania, bo nie jestem księdzem 
ani przy konfesjonale. Ani myślę tylko religijnie 
jak wybaczać, bo to czyni Kościół. Wybaczać 
zbrodniarzom mogą ofiary. Ja żyję. Niestety, 
sprawiedliwość powinny wymierzać sądy, a nie lu-
dzie rewanżu. Stąd moje spotkania i w Stanach 
Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, Anglii, 
Hiszpanii we Włoszech. I gdziekolwiek jestem mó-
wię: za losy świata wszyscy jesteśmy odpowiedzial-
ni. Zrzucenie winy i pokora wymagają zrzucenia 
pychy i naprawy siebie samych. Od siebie trzeba 
zacząć pojednanie ludzi różnych narodowości, 
ras, przekonań politycznych. Jeżeli rzeczywiście 
myślimy demokratycznie, a demokracji nie trak-
tujemy jako demoralizacji, szukajmy prawd 
w moralności, etyce.

� Póki żył, zawsze z największym szacunkiem 
i sympatią mówił o Panu Zbigniew Bentkowski 
z Rzeszowa, który był więźniem Auschwitz 
z pierwszego transportu.
– Ze Zbyszkiem znaliśmy się od dzieciństwa, 
od  ochronki, która mieściła się przy ulicy Grun-
waldzkiej. Prowadziły ją zakonnice. Znali się też 
nasi rodzice. Potem była szkoła podstawowa przy 
Marszałkowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. 
Tam ze Zbyszkiem chodziliśmy do jednej klasy. 
W gimnazjum też byliśmy we wspólnej klasie. 
I często przy różnych okazjach, jak choćby w Boże 
Ciało na procesji, chodziłem ze Zbyszkiem w pa-
rze. Ale on był roślejszy ode mnie, dlatego wybierał 
zawsze większy dzwonek i ja mu tego zazdrości-
łem, bo to ja chciałem podzwaniać największym, 
najgłośniejszym dzwonkiem. Nasze siostry - o dwa 
lata młodsze od nas, nieżyjące już niestety -  jego 
siostra Teresa a moja Stefania, w tych procesjach 
sypały kwiatki. To były bliskie i przyjazne związki. 
Rodzinne można powiedzieć. W obozie często 
mi pomagał, traktował jak brata.

� Potem wojna...
– Zostaliśmy zmobilizowani. Warto odszukać 
Stanisława Szpunara, z pierwszego transportu, 
syna nauczyciela. On mi w obozie także poma-
gał, gdy pracowaliśmy w tym samym komandzie. 
Być solidarnym z drugim człowiekiem znaczyło 

DWA RAZY ŻYCIE
Jedni nie mogą zapomnieć, a inni nie chcą pamiętać

Rozmowa z JÓZEFEM SZAJNĄ

tam naprawdę wiele. Ze Staszkiem chodziłem 
też do jednej klasy. Byli i inni bardzo ważni 
ludzie, którzy potem z Rzeszowa wywędrowali. 
To był Stanisław Stefanko, późniejszy  profesor 
medycyny w Krakowie, dr Rybak też w Krakowie, 
już nieżyjący. Edward Pyś, który żyje i z którym 
studiowałem w Krakowie (on w Akademii Han-
dlowej ja na ASP) i był ze Szpunarem w tym 
pierwszym transporcie do Oświęcimia. Dzień 
łapanki w dniu 3 maja 1940 roku powinien być 
dla Rzeszowa datą podkreślaną, dlatego, że do-
tyczyło to kilkudziesięciu młodych chłopaków, 
którzy bez żadnej przyczyny stali się ofi arami 
terroru jaki zastosowali Niemcy. Wpadli w ła-
pankę, dlatego, że byli Polakami. Ich nazwiska 
znajdują się na pomniku w kwaterze oświęcim-
skiej rzeszowskiego cmentarza na Wilkowyi. 
Wielu innych ginęło za konspiracyjną działal-
ność antyfaszystowską.

� Zbigniew Bentkowski stawiał kwaterę 
z myślą, że gdy jego i innych oświęcimiaków 
już nie będzie wśród żywych, to może choć 
kiedyś harcerze położą tam kwiaty.
– Nawet radził się mnie jak to zrobić. On 
tu został, a ja wywędrowałem na studia (Nowa 
Huta-Kraków, potem Warszawa). Byliśmy jak 
bracia. Był jeszcze i nasz drużynowy, bo nale-
żałem do 10. Drużyny Harcerskiej, kolejowej. 
Janek Zdebik był drużynowym a ja jego zastępcą. 
Harcerstwo sprzed wojny mnie wiele nauczyło, 
a duże zasługi miał w tym  profesor z drugiego 
liceum i gimnazjum pan profesor Jan Przyboś, 
starszy brat poety Juliana. Jedni - tak jak ja - 
nie mogą o nich zapomnieć, a drudzy nie wiedzą. 
To jest taka historia naszej generacji. I z tego har-
cerstwa zapamiętałem: nie czyń bliźniemu tego, 
co tobie niemiłe. Jedno z tych ważnych haseł. 
A drugie: nie zabijaj. A teraz myśmy mleko matki 
zamienili na krew ojców. Tak wychowujemy 
młodzież. Najpierw uczymy ich miłości a potem 
pchamy karabin do ręki i nakazujemy: umieraj! 
To jest ta nieprawda dziejów. Wychowywanie 
młodzieży w pokoju jest możliwe tylko poprzez 
pojednanie – wzajemne narodów zaufanie. 

� W fi lmie to jest bardzo widoczne, choć 
obraz rozbija słowa...
– Wiek XX był wiekiem okrutnym – ludobój-
stwa, wojen: pierwszej i drugiej. I my wszyscy, któ-
rzy przeżyliśmy to, wiedząc jaki to jest stan okrutny, 
jak wyzwala w ludziach zło i perfi dię, wierzyliśmy,  
że wiek XXI będzie się od niego różnił właśnie 
pojednaniem w imię pokoju światowego. I od lat 
w mojej twórczości, czy to  plastycznej czy teatralnej 
wypowiadam się w imię zgody, pojednania ludzi 
na całym świecie. To jest nie tylko niemiecko-polska 
czy rosyjska sprawa, i już nie tylko rozrachunkowa. 
Kiedyś moje „Reminiscencje”, czy „Replikę” Europa 
traktowała jako coś rozrachunkowego. Ale na przy-

JÓZEF SZAJNA urodził się w 1922 r. w Rzeszo-
wie. Artysta malarz, grafi k, scenograf, reżyser, 
teoretyk teatru, scenarzysta. Studia w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1952 roku 
w pracowni grafi ki oraz w 1953 roku w pracowni 
scenografi i. W czasie II wojny światowej członek 
Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, więzień 
niemieckich obozów koncentracyjnych w Oświęci-
miu i Buchenwaldzie. 
W latach 1954-65 pracownik naukowo-dydak-
tyczny ASP w Krakowie. od 1972 profesor ASP 
w Warszawie i kierownik podyplomowego Studium 
Scenografi i. Kierował Teatrem Ludowym w Nowej 
Hucie oraz stworzonym przez siebie Teatrem 
Centrum Sztuki Studio w Warszawie. W latach 
1966-71 współpracował z Teatrem Starym w Kra-
kowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, Teatrem 
Współczesnym we Wrocławiu, Teatrem Polskim 
w Warszawie oraz teatrami zagranicznymi. 
Członek Honorowy Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków AIAP/IAA przy 
UNESCO. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, 
Komandorskim, Komandorskim z Gwiazdą oraz 
Wielkim Orderem Odrodzenia Polski. Laureat Na-
grody Ministra Kultury I, II i III stopnia, Nagrody 
Miasta Krakowa, Nagrody m.st. Warszawy, Nagrody 
Ministra Spraw Zagranicznych za popularyzowa-
nie kultury polskiej za granicą, Nagrody I stopnia 
Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną. 
Otrzymał tytuł Akademika ze Złotym Medalem 
Accademia Italia delle Arti e dell Lavoro. Złoty 
Medal Międzynarodowego Parlamentu,  Światową 
Nagrodę Kulturalną - Statuę Zwycięstwa . Nagrodę 
Oscar d’ltalia przyznaną przez Accademia d’Europa 
Calvatone, Nagrodę Koryfeusza Scenografi i Polskiej 
w Katowicach, doktorat honoris causa Uniwersytetu 
w Oldenburgu oraz Gloria Artis (2005). 
Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach mu-
zealnych , między innymi w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Muzeum Narodowym w Krakowie, 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Muzeach okręgowych w Chełmie, 
Lublinie. Rzeszowie. Toruniu. Muzeum Teatralnym 
w Warszawie i w Krakowie, Muzeum na Maj-
danku, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 
w Centrum Scenografi i Polskiej Muzeum Śląskiego 
w Katowicach, Centrum Sztuki Studio w War-
szawie, w zbiorach Muzeum Miasta Bochum. 
Muzeum Historii Niemiec w Bonn, Muzeum 
Buchenwaldu w Weimarze, Muzeum Narodowym 
w Osace, Muzeum Sztuki w Göteborgu, Muzeum 
Sztuki w Recklinghausen, Muzeum im. A. Puszkina 
w Moskwie, Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie, 
Accademia Italia delle Arti e dei Lavoro w Sal-
smaggiore, Galeria d’Arte Cortina w Mediolanie, 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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kład w Meksyku na festiwalach „Replikę” odczytywano jako rzecz 
o trzęsieniu Ziemi, tym które było, albo które może stać się eschatologią. 
Moim przesłaniem obecnie jest  potrzeba pojednania, czyli zrzucenie  
z siebie tego kamienia, który nam ciąży. Nam jest potrzebne katarsis, 
bo stajemy się obojętni na zło, pasywni, egoistyczni. Brak zaufania ludzi 
do siebie rozbija naszą społeczność. Życie mnie nauczyło poprzez twór-
czość - a objechałem sam i z zespołami teatralnymi niemal cały świat 
– i na festiwalach, na wystawach, wszędzie nawoływałem do pokoju. 
Już nie mówię co robić? Jak? Ale po co żyję! Spełniam życie, moje drugie 
życie, bo to jest coś wyjątkowego, bo byłem nie tylko więźniem, ale ofi arą 
skazaną na śmierć.

� Nie zapomina Pan o Rzeszowie. 
– Jestem przywiązany do Rzeszowa. Nigdy ani w Nowej Hucie-Kra-
kowie, ani w Warszawie nie byłem przywiązany do jakichś politycznych 
ugrupowań. To jest i była moja wolność i niezależność. Nie podsłuchuję, 
co mam robić, spełniam życie według swoich przekonań i swoich prawd 
rozumowania o życiu, które stało się bogate. Także oświęcimskiego obo-
zu nie przeżyłem, ot tak sobie – bo byłem przecież w karnej kompanii, 
byłem odnotowany jako więzień z czerwonym punktem, co znaczyło: 
więzień szczególnie niebezpieczny. Po nieudanej ucieczce z obozu je-
stem jedynym żyjącym więźniem, który przez dłuższy czas przebywał 
w celi śmierci 90 x 90 centymetrów, na wysokość głowy, nie wiedząc 
ile to trwało. A to były tygodnie i myślałem wtedy, że to już koniec 
świata. Byłem przygotowany na rozwałkę i wrócony z drogi pod ścia-
nę Robiłem „Replikę” w Izraelu w 1986 roku i stara polska Żydówka 
przez swoją wnuczkę aktorkę, która ze mną pracowała, powiedziała 
mi: wie pan, dlaczego pan żyje? Nie, odpowiedziałem. Moja babcia 
jest kabalistką, czyta z liczb. Pan ma w numerze obozowym dwa he-
brajskie słowa, które tak samo brzmią: żyć i żyć, czyli dwa razy życie. 
Człowiek „podwójnego” życia. Albo inaczej: człowiek drugiego życia. 
Bo 18 – to jest haim (żyć) i 729 to jest znowu razem 18. Ja jestem jakoś 
naznaczony przez Opatrzność i zobowiązany do przekazania swoich 
przekonań jak żyć, czym żyć i tutaj są moje rozterki, żeby nie popełnić 
błędu. Nie tylko uzmysławiać zło, ale i odwracać człowieka ku dobre-
mu: nie czyń innemu tego, co tobie niemiłe. To jest chrześcijańskie 
wychowanie mojej matki, której grób na Pobitnem odwiedzam ile 
razy jestem w Rzeszowie. Która do kościoła bernardyńskiego mnie 
prowadziła, do kaplicy Matki Boskiej Rzeszowskiej. Po latach stwier-
dziłem, że ważne są przesłania, czyli, że liczą się wybory i odniesienia. 
Na Pobitnem leży cała moja rodzina, a cmentarze wiążą.
 
� Uhonorowany został pan dwukrotnie doktoratem honoris 
causa uniwersytetu…
– I to, jak wstydliwie mówię, najpierw niemieckim w Oldenburgu, 
a dopiero potem w Polsce. Chlubię się tytułem Honorowy Obywatel 
Miasta Rzeszowa.

� Kiedy będzie rzeszowski doktorat honoris causa?
– To nie ode mnie zależy. Ostatnio byłem związany z Wyższą 
Szkołą Informatyki i Zarządzania, co bardzo sobie cenię.

� Należy wierzyć, że stanie się to jak najrychlej.
– W Bostonie i Nowym Jorku rozmawiając ze studentami po-
stawiłem pytanie składające się z dwu słów: wojna i pokój. Które 
skreślacie? Skreślili wojnę. Ale profesor tegoż uniwersytetu rzekł: 
oni jednak chcą wojny. I za dwa tygodnie była wojna w Iraku. Taka 
jest prawda. Wierzyć słowom? Ja wierzę faktom. Szajna Galeria 
jest faktem i przedłużeniem mojego życia w Rzeszowie.

� Powraca Pan do Rzeszowa nie tylko myślami.
– Te powroty już miałem wielokrotne. Ale najpierw było przyjście 
na świat tutaj właśnie. Potem wejście w życie, też w Rzeszowie. Potem 
wspomnienie tego życia w świecie, teraz chcę znaleźć się wśród bliskich. 
Tutaj w Rzeszowie pozostawiam rzeźbę „Przejście 2001” i moje dobre myśli.

� Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard ZATORSKI

Józef Szajna obok swego popiersia w Teatrze im. W. Siemaszkowej

Po występie z „Degallage - Rozpakowanie” Józefa Szajny w Meksyku – twórca spektaklu odbiera 
gratulacje po przedstawieniu. Na scenie aktorzy Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
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Józef Szajna „Przejście 2001” – rzeźba opodal Rynku w Rzeszowie
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Do t y c h c z a s o w a 
twórczość Wło-

dzimierza Kłaczyń-
skiego niejako przy-
gotowała grunt dla 
ostatnio wydanego cy-

klu powieściowego, noszącego tytuł Miej-
sce. Obejmuje on pięć tomów: Korso, Kra-
wędź wieku, Ważenie bólu, Gon i Głowę Ho-
lofernesa.
Jako początek cyklu Korso stanowi ekspozy-
cję wątków i bohaterów, przedstawia głów-
ne środowisko i tło wydarzeń, którym jest, 
wydawałoby się zaciszne miejsce na galicyj-
skiej prowincji, ujęte w klamrę międzywoj-
nia zamkniętego wybuchem II wojny świa-
towej. Jakkolwiek pisarz ma dar tworzenia 
postaci wysoce zindywidualizowanych  i za-
padających w pamięć, Korso posiada przede 
wszystkim bohatera zbiorowego i stąd pierw-
sze wrażenie, że mamy do czynienia  z uda-
ną  powieścią środowiskową o dużej rozpię-
tości stylów życia. Skala  obejmuje zarówno 
wysiłek  utrzymania się przy życiu  najwięk-
szej, małomiasteczkowej i wiejskiej biedoty, 
jak  światowy obyczaj dworu hrabiowskiego 
czy znaczenie nielicznej, ale wyrazistej gru-
py ludzi interesu.
Tło  buduje nie pozbawiony komizmu pro-
ces oswajania  się mieszkańców ze zdobycza-
mi cywilizacji: od rozbicia rytualnego jarmar-
ku przez automobil hrabiego, po rzeczywi-
ste zmiany, jakie wprowadza budowa fabry-
ki samolotów ściągająca  nowych i obcych lu-
dzi. Związana z planami COP-u budowa fa-
bryki miała być nie tylko antidotum na przy-
słowiową galicyjską biedę, ale wiązała się tak-
że z działaniami  na rzecz obronności kraju. 
„Miasto”, o którym mowa w powieści  to za-
pewne Mielec, zaś tytułowe „miejsce” to, jak 
się można domyślać, bliższa i dalsza okoli-
ca, będąca areną powieściowych wydarzeń. 
„Miejsce” pozwala żyć normalnie ludziom 
różnych statusów materialnych, różnych na-
rodowości i religii. Ani ludność żydowska, ani 
koloniści niemieccy nie są postrzegani jako 
obcy. Owszem, odmienność  jest przyczyną 
złośliwości, czasami szyderstw, ale nie inaczej  
traktuje się  innych współziomków.
Korso w większej swej  części przedstawia pro-
ces autentycznego trwania ludzkiej, sąsiedz-
kiej  wspólnoty, ujęty w poetykę codzienności. 
Codzienność ta bywa niekiedy  nieobliczal-
na i wówczas sprawy przyjmują obrót niemal 
naturalistyczny. Pisarz nigdy jednak nie licy-
tuje efektów, zachowując  miarę i w ekspresji 
i w osądzie. Bohaterowie niezależnie od sfe-
ry i kultury zdolni są do łamania reguł mo-
ralnych: od skrytobójstwa, które „zamawia” 
rozwścieczony na kłusownika hrabia, po ka-

Z końcem lipca w Gale-
rii Fotografii Miasta 

Rzeszowa przy ul. 3 Maja 
9 odbył się wernisaż  zna-
nych i nieznanych foto-
grafii Jerzego Jawczaka 
(1940-1983). 
Dorobek rzeszowskiego 

artysty można oglądać do września. Zdjęcia 
Jawczaka – jak napisała w katalogu artysta 

MIEJSCE NA ZIEMI
Niekłamany autentyzm

Zofi a 
Brzuchowska

zirodczy związek z córką ojca - pijaka i sady-
sty. Zmowa konkurujących z polskim sklepem  
żydowskich kupców doprowadza do bankru-
ctwa i nędzy  rodzinę Nowotarskich, ale ojciec  
Bronka dostaje później posadę u żydowskie-
go adwokata. Skomplikowany zakup ziemi 
na boisko sportowe dla Żydów, wymaga prze-
niesienia drewnianego krzyża  na inny grunt 
i odbywa się to z procesją, w pobożnym i pod-
niosłym nastroju i nikt nie podnosi z tej okazji 
demagogicznych zarzutów, bo handel ma swo-
je prawa. Dopiero wybuch wojny  oznacza dla 
wszystkich  zniszczenie głównych podstaw za-
ufania do świata.
Jakkolwiek temat września 1939 roku  i mo-
ment  nastania  niemieckich „porządków” 
znalazł wiele literackich wcieleń, to sposób 
w jaki przedstawił go Kłaczyński sprawia, 
że miniona tragedia staje przed czytelnikiem 
tak żywa, że nie sposób  uchylić się od iden-
tyfi kacji z ludźmi, na których zwaliła się 
ta katastrofa. Rozpiętość tragicznych moty-
wów obejmuje przede wszystkim rozpacz na-
rodu okłamanego i porzuconego przez włas-
ny rząd i konfrontację z nieznaną grozą pro-
wadzonej przez Niemców wojny, której celem 
jest ludobójstwo. Losy tych, co przeżyli po-
czątek inwazji, muszą nas obchodzić, bo ta-
lent Kłaczyńskiego sprawia, że są to ludzie 
żywi i bliscy. Następne tomy, które prowa-
dzą  poprzez całą okupację, aż do zakończe-
nia wojny, ukazują  kataklizm wojenny stwa-
rzający nowe normy życia i przeżycia, wy-
znaczający skalę między heroizmem a pod-
łością. Autor Miejsca odnawia również dys-
kusję  o tak zwanej bohaterszczyźnie, czyli 
problem nadmiernych i niepotrzebnych ofi ar 
w stosunku do rezultatów walki. 
Na tle całego cyklu wybija się zdecydowanie 
trzeci tom  zatytułowany Ważenie bólu, który 
stanowi przejmujące świadectwo zbrodni ludo-
bójstwa popełnionej  na ludności żydowskiej. 
Lektura tej części Miejsca pozostawia wstrząsa-
jące, niezatarte przeżycie. W całej kompozycji 
Miejsca tom trzeci  jest rodzajem  tragicznego  
kontrapunktu. Patrząc na dzieło Kłaczyńskie-
go niejako z lotu ptaka obserwujemy  uderza-

jące bogactwo i rozmaitość wątków, tematów 
i aspektów – obyczajowych, psychologicznych, 
fi lozofi cznych i politycznych. Siłą prozy Kła-
czyńskiego jest szczególny stosunek do czło-
wieka, który z trudem dorasta do swego ludz-
kiego losu, a prawo dżungli chce zastąpić pra-
wem moralnym. Pisarz nie szuka kandydatów 
na świętych i dlatego bodaj najważniejszym 
bohaterem czyni Władka Kunę, który proce-
der kłusownika zamienia w czasie wojennym 
na walkę człowieka zdolnego do najwyższego  
bohaterstwa. Kuna urasta niemal do roli hero-
sa ludowego, wnosząc w świat porażony śmier-
cią przebłyski nadziei. Przypomina  mityczne-
go Antajosa czerpiącego niezwykłą siłę poprzez 
chodzenie po ziemi.
Podobną analogię można wysunąć  wobec 
autora  galicyjskiej epopei. Buduje on swo-
ją artystyczną wiarygodność  poprzez  żywy 
związek z tym nurtem pisarstwa, który na-
zywano chłopskim lub wiejskim. Istnienie 
tego nurtu  wielokrotnie już kwestionowa-
no, miał bowiem już dawno wyczerpać swoje 
siły, a tymczasem ciągle przypomina o swo-
jej kulturotwórczej roli. Proza Włodzimierza 
Kłaczyńskiego wyrasta przecież z przekona-
nia o nierozerwalnej więzi człowieka z włas-
nym miejscem na ziemi, gdzie poprzez pracę, 
walkę i wierność zdobywa on swój niekłama-
ny autentyzm.

dr Zofi a BRZUCHOWSKA
Uniwersytet Rzeszowski

W. Kłaczyński: Miejsce. T. I-V. Mielec 2005. Wyd. Samorządowe-
go Centrum Kultury w Mielcu.

Zdjęcia 
Jerzego Jawczaka
W Galerii przy 3 Maja 9
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Pisarstwo Włodzimierza Kłaczyńskiego ma własny, odrębny wyraz 
i dlatego kolejne książki tego autora wywołują żywy czytelniczy rezo-
nans, a nierzadko dyskusję i spory. Najbardziej znana powieść Popielec  
stała się kanwą niebanalnego serialu i odtąd pisarz kojarzony jest głów-
nie z tym okupacyjnym tematem. Niezależnie od sukcesu Popielca 
/1981/ jego autor  ma w swym dorobku różnorodne formy prozatorskie 
takie jak: Wronie pióra /1986/, Anioł się roześmiał /1994/, I pies też czło-
wiek/1997/, I kot ma duszę /2000/. Trzeba tutaj podkreślić, że cała twór-
czość autora Popielca jest mocno  zakorzeniona w rozległym życiowym  
doświadczeniu a pisarz posiada rzadki słuch językowy i jest przeni-
kliwym obserwatorem (w skali mikro i makro) procesów społecznych, 
które toczą się  zarówno w zwykłej codzienności, jak i wówczas, gdy los 
ludzki zostaje wciągnięty w tryby historii.
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Artystą typografem był 
wywodzący się ze Słoci-

ny Stanisław Gliwa. To nie-
zwykła postać. Urodził się 

26 marca 1910 r. w Siedliskach. Zmarł nagle 
w Londynie 7 lipca 1986 roku. Pochowany 
został na cmentarzu w Słocinie 27 września 
1997 roku obok grobu swoich dziadków. 
Co ciekawe, nigdy nie przyjął obywatelstwa 
angielskiego.
Studiował grafi kę w krakowskiej Szkole Sztuk 
Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, 

fotografi k Irena Gałuszka - są efektem 
końcowym projektu zrealizowanego 
przez Galerię Fotografii Miasta Rze-
szowa. Należy podkreślić, że to miejsce 
od dawna już dzięki Irenie Gałuszce speł-
nia niezwykle ważną funkcję kulturalną 
w mieście. Gromadzona tu jest niepo-
wtarzalna kolekcja sztuki - współczesnej 
fotografi i z drugiej połowy XX wieku. 
„Jerzy Jawczak - autor tego zbioru ne-
gatywów, rzeszowski artysta fotograf 
nie zdążył za życia ani posegregować, ani 
skopiować najważniejszych dla Niego 
negatywów – pisze w katalogu do wystawy 
I. Gałuszka. – Materiał zawiera m.in.: dokumen-
tacje fotografi czne (reportaże z zakładów prze-

mysłowych, udział społeczeństwa w masowych 
manifestacjach, architekturę Rzeszowa i inne), 
portrety, pejzaże i kreacje fotografi czne. (…) 

Najważniejszy etap w twórczości J. Jaw-
czaka związany był z miastem Rzeszowem. 
Zarówno fotografie dokumentalne jak 
i kreacje dotyczyły i były inspirowane 
znanymi motywami z naszego miasta.
Ogromnie się cieszę, że projekt „Znane 
i nieznane fotografie rzeszowskiego 
artysty J. Jawczaka (1940-1983)” zyskał 
akceptację i częściowo środki finansowe 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na realizację tego zadania. 
Dzięki temu możemy dziś przypomnieć 
sylwetkę wspaniałego rzeszowskiego 

artysty fotografa i ocalić od zapomnienia 
fragment Jego autorskiej twórczości”– ak-
centuje Irena Gałuszka.   

Bez użycia pióra 
Bibliofilski deser Stanisława Gliwy

Jan Wolski

a ostatni rok w poznańskiej szkole, uzyskując 
uprawnienia do pracy w zawodzie artysty-gra-
fi ka. Od roku 1937 Stanisław Gliwa był nauczy-
cielem rysunku w Sosnowcu i w Katowicach. 
Studia w Krakowie to także czas aktywności 
„Szczepu Rogate Serce”, grupy artystycznej 
stworzonej przez Stanisława Szukalskiego, 
do której jako „Kurchanin ze Słociny” należał 
także Gliwa. Warto też wspomnieć, że do tego 
kręgu należał także zmarły niedawno Franci-
szek Frączek, „Słońcesław z Żołyni”.
Wybuch wojny zastał Gliwę podczas odby-
wania ćwiczeń wojskowych. Zmobilizowany 
i odkomenderowany do służby w batalionie 
mostów kolejowych został 17 września 
1939 r. wzięty do niewoli i osadzony w obozie 
jenieckim w Łucku, a następnie w Starobiel-
sku. Jako żołnierz 2 Brygady Pancernej II 
Korpusu Armii Polskiej przebył wraz z nią 
cały szlak bojowy. W czasie bitwy o Monte 

Cassino pełnił funkcję reportera brygady, 
szkicując i notując na bieżąco wydarzenia. 
Opracowywał grafi cznie, ilustrował i nadzo-
rował druk książki Melchiora Wańkowicza 
Bitwa o Monte Cassino. 
Następnie w 1947 r. osiedlił się pod Londynem. 
W 1960 r. ożenił się z wdową po zamordowa-
nym w Katyniu polskim ofi cerze. W Anglii 
założył własną oficynę drukarską. Od za-
kończenia wojny uprawiał grafi kę książkową 
i ręczne drukarstwo bibliofi lskie. Brał żywy 
udział w działalności i wystawach angielskich 
prywatnych ofi cyn wydawniczych, jako je-
dyny pośród nich obcokrajowiec drukujący, 
z nielicznymi wyjątkami, w języku polskim. 
Prowadził wraz z żoną Marią pracownię 
drukarsko-wydawniczą i grafi czną pod nazwą 
Ofi cyna Stanisława Gliwy.
Obecna podwójna wystawa, w Bibliotece Uni-
wersytetu Rzeszowskiego i siedzibie rzeszow-
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Każdy od dziecka uwielbia 
stąpać bosymi stopami 

po piaszczystej plaży, a po-
tem obserwować jak morze 

je zabiera. Trochę żałujemy. Wystawy pre-
zentowane w Domu Sztuki w Rzeszowie przy-
wiodły mi na myśl właśnie takie wspomnienie 
i skojarzenie. Dwie duże wystawy malarstwa 
prezentowane w wakacyjnym czasie, kiedy 
większość z nas przebywa albo właśnie wró-
ciła znad morza, oby polskiego!
Kiedy widzimy na obrazie tzw. plamy, dziaby, 
skapy – ślady ekspresji pędzla artysty, to każde-
mu na usta ciśnie się myśl... ja też tak potrafi ę! 
I w tym jest trochę - żeby nie powiedzieć pół-
prawdy. Drugiemu pół należałoby poświęcić 
pracę magisterską, albo – idziemy ambitniej 
– pracę doktorską! 
Plamy, dziaby, skapy znane są we współczesnej 
twórczości od początku dwudziestego wieku. 
Wynalazki typu ekspresjonizm, impresjonizm, 

Piotr Rędziniak

Zostawianie śladów
Naplamić, zadziabać i nakapać

puentylizm, taszyzm, przetrwały do dziś 
i przez wielu krytyków określane są mianem 
„odnajdywania przez (danego artystę) włas-
nego języka komunikowania się z odbiorcą”. 
Większej bzdury krytycy nie wymyślili. A ta, 
do dziś jest słowem – wytrychem do zaszufl ad-
kowania twórczości zaplamionej, zadziabanej, 
zakapanej, etc, etc.
Jakim prawem ma czelność artysta zostawiać 
swój ślad? Jakim prawem Ty masz czelność 
zostawiać swój ślad w postaci domu, drzewa 
i syna? Jakim prawem ma czelność pozostawiać 
po sobie ślad grad, mróz, deszcz, czy rozlane 
mleko... a tym bardziej wiśnie, których nie da się 
zaprać?! Ślady swojej obecności, które pozosta-
wia deszcz na szybie, które natychmiast mamy 
zamiar usunąć; ślad, który wzywa mopa, kiedy 
potłuczonym szkłem oznajmiony jest nam fakt, 
że właśnie z reklamówki wyleciała i potłukła się 
butelka z sokiem, są nie do zniesienia. 
Ale nieraz przyglądaliśmy się im – zanim zo-
stały zatarte. Malowały fantastyczne, abstrak-
cyjne plamy, skapy, dziaby. Podobały nam się? 
– podobały, jak podobają nam się nostalgiczne 
ślady na szybie po deszczu, albo szron rysujący 
niską temperaturą zaczarowane ogrody, papro-
cie i gąszcz miłych, związanych z nadchodzącą 
wigilią marzeń.

W dużej, rzeszowskiej Synagodze zdarzyły się 
(całkiem przypadkiem) dwie niesamowicie 
podobne wystawy malarstwa rysunku i grafi ki 
– Andrzeja Rułki i Antoniego Nikla. Artyści 
ci mają czelność zostawiać ślad swojej bytności 
na tym świecie, a my mamy szczęście po tych 
śladach stąpać, iść tuż za nimi. Mają czelność 
i co więcej odwagę odpierać uwagi nierozum-
nych odbiorców, że owi odbiorcy „też tak 
potrafi ą”...  naplamić, nakapać, nadziabać. Cała 
tajemnica sztuki odbywa się na cienkiej,  niemal 
kontorsjonistycznej linii przesyłu informacji 
i emocji. Żeby takie właśnie emocje związane 
z „Sanockimi nocami” – co tam się działo? 
„Spotkaniem” – z kim? „Rozmową” – o czym? 
Naplamić, zadziabać i nakapać – trzeba mieć 
odwagę! Odwagę równą tej, którą ma deszcz, 
mróz, rozlane mleko, czy sok wiśniowy. Wierz-
cie mi – większą! Zostawiasz ślad na plaży 
– stopa odbita w piachu jak żywa. Szum morza, 
fala i śladu po tobie nie ma. Byłeś tam właśnie 
przed momentem. Nie zatrzymasz tego. 
Rułka i Nikiel w całej swej twórczości to usiłują 
robić! Ale żeby zatrzymać pewne emocje, wspo-
mnienia, uczucia, muszą się (nazwę to bardzo, 
bardzo kolokwialnie) naplamić, nadziabać 
i nakapać...

Piotr RĘDZINIAK

Fot. Józef Gajda



Trwają przygotowania 
do 7. już edycji Między-

narodowego Biennale Grafi ki 
Komputerowej, imprezy orga-

nizowanej  przez Teatr im. W. Siemaszkowej 
w Rzeszowie od 1994 roku. Jej pomysłodawcą 
był obecny dyrektor teatru Zbigniew Rybka. 
Jest to ekspozycja, która już od pierwszej edy-
cji zyskała sobie liczne grono zwolenników 
i sympatyków na całym świecie. Computer Art 
Biennale pojawiło się w momencie narodzin 
grafi ki komputerowej jako dziedziny sztuki 
i otworzyło doskonałe pole konfrontacji, dając 
satysfakcję artystom i publiczności. Celem CAB 
jest przegląd dorobku, przedstawienie osiągnięć 
i próba stymulacji rozwoju sztuki grafi ki kom-

puterowej oraz stworzenie stałej galerii sztuki 
komputerowej. 
W konkursie biorą udział najlepsi graficy 
z całego świata. Wystarczy wymienić, że wśród 
laureatów CAB znaleźć można takie nazwiska, 
jak Takashi Akiyama (Japonia), Roman Duszek 
(USA), Renuad Contet (Francja),  Joao Macha-
do (Portugalia), Han Jiaying (Chiny), Stanisław 
Walicki (Polska), Shin Matsunaga (Japonia), 
Leszek Szurkow-
ski (Polska/Kanada) 
czy Mitsuo Katsui 
(Japonia). Z satys-
fakcją odnotowu-
jemy, że zaintere-
sowanie imprezą 
ciągle rośnie - wy-
stawa jest recenzo-
wana w fachowych 
pismach o mię-
d z y n a ro d ow y m 
zasięgu, a kolekcję 
CAB z sukcesem 

prezentowaliśmy w wielu polskich galeriach, 
a także na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, 
w Niemczech, USA czy na Ukrainie. 
Konkursowe prace ocenia zawsze międzynaro-
dowe jury. W skład tegorocznego wejdą: An-
drzej Fogtt (Polska) - malarz, grafi k, teoretyk 
sztuki, Jianping He (Chiny/Niemcy) - grafi k, 
malarz, projektant komputerowy, nagrodzony 
na VI CAB, Bożydar Jonow, (Bułgaria) – pro-
fesor projektowania grafi cznego, rektor ASP 
w Sofi i, Jacques Lange (RPA), Sabina Szafran-
kowska (Polska/USA) - fotografi k, plakacistka 
oraz Zbigniew Rybka i Władysław Serwatow-
ski (Polska) – przewodniczący jury. 
Komisarzami wystawy są: Zbigniew Rybka 
i Anna Kulpa.Prace należy przesłać do 6 paź-
dziernika 2006 r. wraz z czytelnie wypełnioną 
kartą uczestnictwa. Ekspozycja od 4 listopada 
– 31 grudnia 2006 r. w Galerii Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Anna KULPA
kierownik literacki Teatru im. W. Siemaszkowej 

Pole konfrontacji
Biennale w Teatrze Siemaszkowej

Na okładce reprodukcja 
pracy Barbary Maciągi 

- laureatki I nagrody VI CAB

Anna Kulpa

skiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, zatytułowana „Stanisław Gliwa – Pisa-
nie książek bez użycia pióra”,  to pierwsza pre-
zentacja dokonań artysty na rodzinnej ziemi.
Warto też wspomnieć, o co upominał się 
już Marek Czarnota, znany regionalista, 
że jego biogramu nie uwzględniono w Ency-
klopedii Rzeszowa. Na szczęście od 1 stycznia 
tego roku artysta ma w rodzinnym mieście 
ulicę swego imienia. 
Książki Ofi cyny Stanisława Gliwy to nie tylko 
obiekty o wartości bibliofi lskiej. Działalność 

tego typu, poza wą-
skim kręgiem miłoś-
ników czarnej sztuki, 
nie jest szeroko znana. 
Jej efekt, czyli książki, 
różnego typu druki, 
wychodziły w niewielu 
egzemplarzach: kilku, 
kilkudziesięciu, czasem 
kilkuset.
Gliwa nie wykonywał 
książek efekciarskich 
czy takich, które słu-
żyłyby jedynie pro-
wokowaniu do jakiejś 
odbiegającej od trady-
cji lektury, działającej 
jedynie na zmysły po-

strzegania, słuchu czy zapachu. 
Książka to dla niego niezależna forma arty-
styczna. Książki są najbardziej chyba znaczącą 
częścią w dorobku Ofi cyny Stanisława Gliwy, 
lecz nie jedyną. Artysta tworzył także różnego 
rodzaju druki ulotne. Były to zaproszenia, 
karty  świąteczne i noworoczne, plakaty, 
programy, wszelkiego rodzaju druki oka-
zjonalne, reklamowe, bibliofi lskie. To także 
typografi czny „detal”, druki unikatowe, wi-
niety, ozdobniki, plakaty, prasa artystyczna, 
foldery. Pamiątkowy charakter miały tak 

zwane „keepsake”, okolicznościowe druki 
tłoczone przy współudziale osób, które gościły 
w otwartym domu Państwa Gliwów. Istotnym 
segmentem twórczości są prace grafi czne i ry-
sunkowe artysty, głównie linoryty. 
Gliwa tworząc piękną książkę zarazem upięk-
szał swe życie – ale także i nasze, bo efekty jego 
szlachetnej pasji i pracy możemy podziwiać. 
Dostarczył nam w ten sposób pewnej trwa-
łej rozkoszy. Komponował i tłoczył, jak ujął 
to Zygmunt Nowakowski, „prawdziwe cacka, 
pieścidełka bibliofi lskie, nie razowy chleb po-
wszedni, ale deser, ale wety najprzedniejsze”. 
Sporo na temat Oficyny napisano. Za życia 
Gliwy ukazało się ponad 150 publikacji w prasie 
angielskiej, polskiej i światowej. Bardzo ważna 
jest znakomita książka Mai Elżbiety Cybulskiej 
Rozmowy ze Stanisławem Gliwą (Londyn 1990), 
która dokumentuje jego życie, pracę, twórczość 
i osiągnięcia. Linoryty Stanisława Gliwy, obrazu-
jące walki o Monte Cassino, zakupiło Muzeum 
Wojny w Londynie (Imperial War Museum). 
Sam Gliwa napisał esej o swojej ofi cynie. Zbiory 
Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego ozda-
biane są jego pracami dzięki wspaniałomyślnej 
donacji żony i długoletniej współpracowniczki 
Stanisława Gliwy, Pani Marii Gliwowej.

dr Jan WOLSKI
Uniwersytet Rzeszowski
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Koncert pn. „Spotkanie Dwóch Kultur Polska 
– Rumunia” był trzecią już imprezą organizo-
waną przez Centrum Kultury gminy Łańcut 
i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
W poprzednich dwóch edycjach - w roku 
2003 i 2005 - udział brał zespół Chez Nous en 
Nivernais z Francji. Tym razem 5 sierpnia na rze-

Spotkanie kultur
Polska – Rumunia

szowskim Rynku koncertował 
zespół folklorystyczny Posada 
z Curtea de Arges (Rumu-
nia) oraz zespoły z gminy 
Łańcut: kapela podwórkowa 
Wysoczanie, zespół taneczny 
Młodzi Albigowianie, zespół 
instrumentalny Solinki, zespół 
wokalny Solo, zespół piosenki 
i ruchu Pyza i zespół tańca no-
woczesnego Mikado.   Zespół folklorystyczny Posada z Curtea de Arges
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Doktor Jan Wolski na wernisażu wystawy
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Początki piłki siatkowej i koszykówki w Rzeszo-
wie przypadają na lata trzydzieste. Koszykówka 
i siatkówka wchodziły do programów nauczania 
w rzeszowskich gimnazjach jeszcze przed wybu-
chem pierwszej wojny światowej.  „W gimnazjum 
wolno było nam grać w koszykówkę, siatkówkę 

w kiczkę i palanta oraz w hazenę…” 1. Po 1920 r. uprawiała je między 
innymi młodzież rzeszowska w Sokole, Strzelcu, Związku Młodzieży 
Katolickiej, Akademickim Pododdziale Związku Strzeleckiego w tzw. 
APZS oraz w KS Resovia. 
Według Tadeusza Tondery2 „…w koszykówkę graliśmy na każdej 
przerwie na podwórzu I gimnazjum, ja grałem APZS a mój brat w Janek 
w Rezerwie. Rywalizacja z braćmi natchnęła naszych rodziców do zorga-
nizowania rozgrywek turniejowych o puchar Kazimiery Tonderowej…” 3. 
Właśnie staraniem Kazimiery i Stefana Tonderów w 1934 r. wprowadzo-
no na stałe w Rzeszowie Turniej  Koszykówki o Mistrzostwo Rzeszowa4. 
Rodzina ta ufundowała puchar przechodni za zwycięstwo w tym turnieju, 
którego zdobycie regulował odrębny Statut Pucharu5. W pierwszym 
takim turnieju o mistrzostwo Rzeszowa rozegranym 1 sierpnia 1934 r. 
zwyciężyła drużyna APZS (na zdjęciu) w której grał Tadeusz Tondera, 
drugie miejsce zajęli Rezerwa, w której grał Jan Tondera a trzecia była 
drużyna Związku Młodzieży Katolickiej6. 
Pierwsze zapiski o siatkarzach znajdują się w kronikach klubu z 1932 r. 
oraz z 1936 r., kiedy to reporter „Zewu Rzeszowa” opisywał turniej gier 
sportowych w siatkówce i koszykówce, zorganizowany 26 lipca 1936 r. 
w Błażowej7. Do turnieju zgłosiło się 8 zespołów. Regulamin stawiał 
wymagania zgłoszenia odrębnych zawodników w siatkówce i koszy-
kówce. Drużyna siatkarzy i koszykarzy prezentowała wówczas niezły 
poziom, o czym świadczą wyniki: koszykówka (eliminacje): Resovia 
- Błażowianka 37:9, KPW Wieliczka - Strzelec Rzeszów 28:16; (półfi nały): 
20 p.uł - Bar-Kochba 24:8, KPW Wieliczka – Resovia 31:27; (fi nał): KPW 
Wieliczka -20 p. uł. 35:21;

siatkówka (eliminacje): KPW Wieliczka - Zalesie 2:0, Resovia – Model 
Dynów 2:1, (półfi nały): Błażowianka - Strzelec Rzeszów 2:0, 20 p.uł. 
- KPW Wieliczka 2:0, Błażowianka - Resovia 2:1; (fi nał): Błażowianka 
- 20 p. uł. 2:1. Zwycięstwo w fi nałowym spotkaniu odniosła Błażowianka, 
bo  przyczynili się do tego sędziowie8. 

W 1938 r. drużyna Resovii brała udział w turnieju zorganizowanym 
w Rzeszowie. Skład zespołu tworzyli wówczas: Dynia, Woźniak, Szostek, 
Fital, Rząsa, Kosicki, Tabaczyński, Małodobry, Koziej, Markowski 
i Grzyb. Drużyna ta uczestniczyła też w turnieju w Błażowej, zwycięża-
jąc Dynowca 2:1 i przegrywając w takim samym stosunku ze zwycięzcą 
turnieju Błażowianką. Dalszy rozwój sekcji został przerwany wybuchem 
II wojny światowej.

dr Stanisław ZABORNIAK
Uniwersytet Rzeszowski

Przypisy:
1. T. Tondera – relacja ustna udzielona autorowi 20.05.04.
2. Uczeń I Gimnazjum w Rzeszowie rocznik 1916, syn wieloletniego prezesa KS Resovia Stefana Tondery
3. Wspomina o tym w relacji ustnej udzielonej autorowi T. Tondera 20.05.04.
4. Maszynopis – Regulamin Turnieju Koszykówki o Mistrzostwo Rzeszowa, oryginał udostępniony przez 

T. Tonderę.
5.  Maszynopis – Statut Pucharu ufundowanego przez Kazimierę i Stefana Tonderów, oryginał udostępniony 

przez T. Tonderę.
6. Rękopis T. Tondery w posiadaniu autora.
7. „Zew Rzeszowa” artykuł – Turniej koszykówki i siatkówki w Błażowej.
8. „Zew Rzeszowa” z dnia 28.07.1936 r.

Stanisław 
Zaborniak

NIEZŁY POZIOM
Początki siatkówki i koszykówki w Resovii (1920-1939)
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1.08.1934 r. Organizatorzy jednego z pierwszych turniejów koszykówki w Rze-
szowie. Stoją w środku: Kazimiera i Stanisław Tonderowie oraz drużyna Aka-
demickiego Pododdziału Związku Strzeleckiego w Rzeszowie.
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Bogusław 
Kobisz

Dzisiaj obrót wie-
rzytelnościami 

to znacząca część ob-
rotu gospodarczego 
Wyspecjalizowało się 
w tej dziedzinie wiele 
fi rm, wiele z nich ma się 

nieźle, często lepiej niż ich klienci.
Czy hurtownia, z którą ktoś współpracował mogła 
zbyć swoją wierzytelność bez jego zgody? Tak. 
Bo wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść 
wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba 
że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu 
umownemu albo właściwości zobowiązania - art. 
509 Kodeksu Cywilnego. Wraz z wierzytelnością 
przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią 
prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
Wierzytelność można przenieść umową 
darowizny, zamiany, sprzedaży lub też inną 
umową zobowiązującą do przeniesienia wie-
rzytelności na nabywcę. Jeżeli wierzytelność 
jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzy-
telności powinien być również stwierdzony 
pismem. Wierzytelność w postaci ceny za towar 
moim zdaniem nie istnieje. Jeżeli umowa za-
warta przez fi rmę i  hurtownię, która sprzedała 
wierzytelność, faktycznie przewidywała zwrot 
towarów, a zapłatę jedynie za towar odsprzeda-
ny, to oczywiście przysługuje zwrot towaru.
Czym może bronić się dłużnik? Przysługują 
przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie 
zarzuty, które miał przeciwko zbywcy. W chwili 
powzięcia wiadomości o przelewie, zbywca 
wierzytelności powinien pamiętać, że ponosi 
on względem nabywcy odpowiedzialność za to, 
że wierzytelność mu przysługuje. Jeśli posiada 
się korespondencję w sprawie zwrotu towaru 
i dokumenty świadczące, że takiego zwrotu 
chciało się dokonać, to radzę zrobić kserokopię 
tych dokumentów i przesłać je nabywcy wierzy-
telności. Jeżeli to nie wystarczy pozostaje tylko 
czekać na dalszy rozwój sytuacji.
Co się może zdarzyć? Nabywca wierzytelności 
albo da spokój i zrozumie, że został nabity 
w tzw. „butelkę”, albo też wniesie do sądu 
sprawę o zapłatę. Jeśli kontrahent nie posiada 
podpisanej przez dłużnika czy osobę uprawnioną 
faktury - to problem podstawowy, drugi - to fakt, 
że nie ma on ani uznania długu, ani potwierdze-
nia sald. Pozostanie zatem w sądzie bronić się 
w taki sposób, w jaki czyniłoby się to w stosunku 
do poprzedniego wierzyciela. Jeżeli przypadkiem 
sąd wydałby nakaz, czego w takiej sytuacji nie po-
winien uczynić, przysługuje odwołanie w formie 
zarzutów lub sprzeciwu, a następnie na rozprawie 
można bronić swoich praw, wykazując jakiej treści 
umowa łączyła daną fi rmę z fi rmą wierzyciela.
Podstawa prawna: Kodeks Cywilny – ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1964 r Dz.U. nr 16 poz. 93 z póź-
niejszymi zmianami.

Bogusław KOBISZ
radca prawny Firmy IUS w Rzeszowie

Prawnik radzi

CESJA
WIERZYTELNOŚCI

Gdy Polska wstąpiła 
do Unii Europejskiej 
ułatwiło to Polakom 
podróżowanie po Eu-
ropie, jednak znacznie 
utrudniło je domowym 
zwierzętom. Gdzie lu-

dziom na przekroczenie granicy wystarczy 
dowód osobisty, tam nasze psy i koty muszą 
posiadać własne paszporty.   
Od 1 października 2004 roku na obszarze Unii 
Europejskiej zostały wprowadzone w życie  
nowe zasady, które regulują kwestie podró-
żowania zwierząt domowych. Wewnątrz UE, 
z wyjątkiem trzech państw – Wielkiej Bryta-
nii, Irlandii i Szwecji – wszystkie „zwierzęta 
towarzyszące” są przewożone na tych samych 
zasadach. 
Po pierwsze, zwierzę musi posiadać swój 
paszport, w którym lekarz weterynarii 
poświadcza o obowiązkowym szczepieniu 
przeciw wściekliźnie i o tym, że  zostało 
zbadane nie wcześniej niż 24 godziny przed 
podróżą. Po drugie, towarzyszące nam 
zwierzę jest identyfi kowane dzięki elektro-
nicznemu czipowi (w okresie przejściowym 
do 2012 roku dopuszczalne są także tatu-
aże).
Irlandia, Szwecja i Wielka Brytania uzyskały 
pięcioletni okres przejściowy na te przepisy (do 
2009 r.). Te kraje oprócz paszportu zwierzaka 
wymagają możliwość identyfi kacji, ale tylko 
czipowej i badania krwi w kierunku poziomu 
przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Państwa te 
nie wykluczają również możliwości zachowania 
kwarantanny.
Paszport dotyczy psów, kotów oraz fretek. 
Dokument ten posiada emblemat Unii Eu-
ropejskiej, jest dwujęzyczny (zawsze w języku 
angielskim i języku kraju wystawcy). 
Umożliwia on jednoznaczną identyfikację 
zwierzęcia na podstawie dodatkowych ozna-
czeń jak tatuaż lub mikroczip. 
W paszporcie znajdują się następujące infor-
macje:
• minimalne wynagrodzenie od stycznia 

2006 r. - 899,10 zł (dane o właścicielu),
• opis zwierzęcia + jego zdjęcie (zdjęcie nie-

obowiązkowo), imię, gatunek, rasę, płeć, datę 
urodzenia oraz umaszczenie,

• oznaczenie zwierzęcia – informacje o tatuażu 
lub mikroczipie, informacje o szczepieniach 
przeciwko wściekliźnie,

• informacje o badaniach serologicznych, 
wykluczających zarazki wścieklizny, 

• inne.
W Polsce paszporty dla zwierząt wystawiają leka-
rze weterynarii uprawnieni przez okręgowe izby 
lekarsko-weterynaryjne. Transport innych zwie-

Tadeusz 
Milanowski

Celnym  okiem

ZWIERZAK
PODRÓŻNIK

rząt domowych nie wymaga paszportu. Należy się 
jednak dostosować do wewnętrznych przepisów 
krajów docelowych. Informacje na ich temat 
udzielają ambasady poszczególnych państw.
Jeżeli planujemy podróż zwierzęcia samolo-
tem, to wcześniej musimy dokonać dla niego 
rezerwacji. W kabinie pasażerskiej mogą być 
przewożone jedynie małe psy i koty znajdujące 
się w klatce (razem do 8 kg). Wyjątkiem jest pies 
przewodnik.

Tadeusz MILANOWSKI

Od 28 sierpnia 2006 r. nie będzie już można 
odbierać paszportów w terenowych punk-
tach paszportowych, prowadzonych przez 
starostwa i gminy, a wyłącznie w Oddziale 
Paszportów Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 
15) oraz w Delegaturach PUW w Krośnie, 
Przemyślu i Tarnobrzegu.
Jak informuje Stanisław Łyszczek, zastępca 
dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Migracji, składanie wniosków paszporto-
wych odbywać się będzie na dotychczasowych 
zasadach w 21 punktach w województwie 
podkarpackim.
Według nowych przepisów zdjęcia do pasz-
portów należy teraz wykonywać „na wprost”, 
a nie jak dotychczas w lewym półprofilu, 
z widocznym lewym uchem. W związku z tym  
już od 27 lipca 2006 należy składać zdjęcia 
do paszportów wykonane według nowych 
zasad, ale jeszcze do 28 sierpnia 2006 będą 
honorowane zdjęcia wykonane tak jak wcześ-
niej. Także od tej daty za wydanie paszportu 
trzeba będzie zapłacić 140 zł.
Więcej szczegółów na stronie internetowej 
– www.rzeszow.uw.gov.pl    

Turyści, którzy podróżują po krajach 
Unii Europejskiej nie podlegają żad-
nym ograniczeniom dotyczącym ilości 
zakupionych i przewożonych towarów, 
jednak pod warunkiem, iż są one prze-
znaczone do użytku osobistego. Przez 
stwierdzenie: „do użytku osobistego” 
rozumiane jest wykorzystanie przewo-
żonych towarów na prezenty, jednak 
już ich odsprzedaż jest naruszeniem 
prawa.

Więcej informacji znajdziecie Państwo 
na stronie 
www.mos.gov.pl/cites-ma/index.html
Zachęcamy też do korzystania ze strony 
internetowej Izby Celnej w Przemyślu: 
www.przemysl.ic.gov.pl , a także cało-
dobowej Służby Informacyjno-Dyżurnej 
tel. (016) 6764411

Informacja wakacyjna

Paszporty
Nowe zasady i ceny
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NIEZMORDOWANY
Nasz wielki pedagog i edu-
kator minister Giertych 
tęgo kombinuje i co rusz 
daje głos publicznie. Jeden 

z jego obserwatorów określił to celnie, aczkol-
wiek mało fi nezyjnie, jako sraczkę pomysłów. 
Tylko w ostatnich tygodniach tak błysnął 
konceptem, że o palpitację przyprawił spo-
kojnych z natury rektorów wyższych uczelni. 
Wpierw rzekł, że zamierza ogłosić amnestię 
dla oblewających maturę. Wszyscy prawie 
srodze go za to obsobaczyli. Ale pan minister 
cieszył się ze swego pomysłu, jak wszechpolak 
po paradzie gejów. Żeby jajogłowym dołożyć 
swoją ideę postanowił rozbudować i ogłosił 
w przytomności mediów, że swoje miłosier-
dzie rozszerza również na ubiegłorocznych 
maturalnych pechowców. Sądzę iż w trosce 
o własną kondycję zdrowotną powinien sobie 
nieco ułatwić stresujący żywot. Proponuję 
do każdego becikowego dołączać od razu 
świadectwo dojrzałości i będzie miał resztę 
z głowy. Po co małolatom wiedza albo jakaś 
tam matematyka. I tak nie mają w kraju 
na co liczyć. Z drugiej strony taki wicepremier 
Giertych to istny skarb. Inaczej świat by sobie 
pomyślał, że Polacy to sami kurduple.
Pora wszakże jakoś tej jego przypadłości ga-
strycznej zaradzić. Może laremid? Ze względu 
na kawał chłopa – proponuję zaordynować 
końską dawkę. Nie można ryzykować braku 
skuteczności.

FURA WŁADZY 
Na naszej państwowej furze trochę się zakot-
łowało. Najlepszego przez osiem miesięcy 
woźnicę, robiącego za rządowe Koło Gospodyń 
Wiejskich, wywalono z fury. Z tylnego snopka 
przesiadł się do lejców prezes największy. 
Tenże tylny snopek od razu został zajęty przez 
debel Lepper – Giertych. Wcześniej wylu-

strowano z rządu jedynego ministra z jajami, 
czyli Gilowską. Reszta pozostała bez zmian. 
Zwłaszcza szkapy ciągnące tę całą maszynerię. 
Pan premier wyrecytował expose jakby to była 
Wielka Improwizacja z Dziadów. Zapowiedział 
podwójną lustrację, w tym majątkową głębszą. 
Kler powinien tu być oszczędzony, gdyż atak 
na niego byłby godzeniem w narodowe pod-
stawy. Mówił że zwalczy biurokrację i korupcję 
a także mafi ę. Zapowiedział budowę dróg i dumy 
narodowej, obniżenie cen usług telekomunika-
cyjnych oraz porządek w piłce kopanej. Czyli 
realizację lustracji.
W obradach sejmowych było wesoło wokół 
prawdy u władzy. Tylko w jednym dniu przy-
prezydencka minister przekonywała, że jesteśmy 
krajem wystarczająco zamożnym aby dać kilka-
naście milionów rocznie na nowy twór związany 
głównie z budową demokracji na Białorusi. 
Za chwilę min. Stasiak z MSWiA grzmiał z sej-
mowej ambony, że nie jesteśmy bogaci i nie stać 
nas na wyasygnowanie mniejszej kwoty na speł-
nienie nawet części postulatów służb munduro-
wych. Kto wie lepiej? Krzepiące są liczne próby 
poselskiej twórczości literackiej, nawet późną 
wieczorową porą. Przecież to o niebo lepsze 
od psucia państwa. Jedynie pani marszałek 
Wiśniowska była tymi wysiłkami zniesmaczona 
określając ich poziom jako zerowy. Ale skąd 
biedactwo może wiedzieć, że w odniesieniu 
do utworów mających ośmieszać polityków 
czy ich poglądy. Subtelna metaforyka nie ma 
żadnego znaczenia. Przecież przew. literata 
dziecięcego Dorna pytać pewnie jej nie wypa-
dało. Niby poważni ludzie przygotowali projekt 
ustawy zabraniającej fotografowania obiektów 
publicznych w Polsce. W czasach, gdy z satelity 
można przeczytać gazetę leżącą na ziemi taki 
wynalazek, jak ten zakaz, to niebywała gratka 
dla zbieraczy idiotyzmów. Nie wiadomo jeszcze 
czy ten zakaz obejmie również szalety i burdele 
– obiekty publiczne jak najbardziej. Już widzę 

na kiblu miejskim w Rzeszowie tablicę z prze-
kreślonym aparatem fotografi cznym i napisem: 
wojennaja zona wchod zaprieszczion.

ŚMIESZNIE DO BÓLU   
O setnej rocznicy urodzin Giedroycia jedynie 
zdawkowo wspomniano. A szkoda. Dlaczego 
nikogo nie interesują przemyślenia i polityczne 
wizje twórcy paryskiej „Kultury”?
Jego chociażby przestrogi aby nie zaniedby-
wać polityki wschodniej, czy nie stawać się 
amerykańską kolonią w Europie - są przecież 
nadal aktualne. Inaczej według niego Polska 
stanie się krajem żywcem wziętym z Gomb-
rowicza. Czyli śmiesznym, bo imperialnie 
ambitnym lecz z mentalnością i możliwoś-
ciami kolonialnego sługi. Zresztą dyżurnym 
pośmiewiskiem europejskim ostatnio bywa-
my zbyt często. Teraz nawracamy Europę 
na karę śmierci bo jakiś elperman sobie 
to ubzdurał. Panowie wierzejscy! – wstydu 
oszczędźcie. Nie poniewierajcie kraju swoimi 
fobiami. 

RADNI DALI CZADU
Rzeszowscy radni w swych wyborczych za-
pędach stają się wręcz krotochwilni i to bez 
względu na polityczne proweniencje. W cza-
sie ostatniej sesji podjęli umizgi do kleru, 
licząc na przychylność Kościoła w trwającej 
kampanii. Radny SLD pan Kasza - wsławio-
ny wymyśleniem imienia Jana Pawła II dla 
budowanego ronda na ulicy Marszałkowskiej 
- dopiął swego również w sprawie budowy 
na tym rondzie ze środków miejskich pomnika 
naszego papieża. Jeśli spojrzy się od wiaduktu 
to nasz papież będzie stał między dwoma ło-
trami – czyli byłymi patronami rozwidlającej 
się za rondem ulicy. Prawoskrętni natomiast 
zafundowali oo. Bernardynom parking obok 
pomnika. Panowie! Pewien poeta wymyślił 
dla was hasło: nie dbaj pani o opinię / byleś 
zachowała linię.

Roman MAŁEK
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Jerzy MAŚLANKA

O C E T *

Latem, gdy wierzyć statystyce,
Rok temu to nam chłód doskwierał,
Obecnie w aurze, polityce,
Więcej niż ciepła atmosfera.

Lepper układny i troskliwy
Śpiewa z premierem jak skowronek.
Giertych - o dziwo – spolegliwy,
Serce swe włożył w szkolny dzwonek.

Kazimierz M. dla dobra sprawy,
By wszyscy jasno to widzieli,
Na razie poszedł do Warszawy,
A później pchną go do Brukseli.

Jedynie smutno jest Gilowskiej,
Bo ktoś „Beatę” jej wymyślił.
I skompletuje „biedna” proszki
By sąd zupełnie ją oczyścił.

Premier Jarosław jest jak ocet
Takie obecnie ma poparcie,
Czyli dokładnie te 6 procent,
Wcale nie mówi o falstarcie:

Swe posłannictwo chcę wypełnić,
Te zmiany dla mnie to katusze,
Znów zobaczycie księżyc w pełni.
Ludu mój „nie chcę ale muszę”.

PS
Gier – tych przeróżnych niespodzianek
Po brzegi pełny już tornister,
Czekam co znów w kolejny ranek
Wymyśli premier, rząd, minister.
-------------------------------
* Ocet jest to 6% roztwór kwasu octowego w wodzie, 
bardzo popularny w sklepach w latach 80. ubiegłego wieku.

Baran (21 III - 20 IV)
Nareszcie odetchniesz z ulgą. Skończą się 
kłopoty.

Byk (21 IV - 20 V)
Więcej ruchu i ćwiczeń dla urody i lepszego 
samopoczucia.

Bliźnięta (21 V - 21 VI) 
Często dajesz się wykorzystywać innym. 
Zrób coś z tym.

Rak (22 VI - 22 VII)
Przed Tobą wiele muzyczno-poetyckich 
wrażeń. Wybierz się w góry.

Lew (23 VII - 23 VIII)
Zwolnij tempo, odpocznij na urlopie.

Panna (24 VIII - 22 IX)
Wszystko ułoży się po Twojej myśli.
Tak trzymaj.

Waga (23 IX - 23 X)
Niebawem spotkasz kogoś interesującego, 
ale szczęściu trzeba pomóc.

Skorpion (24 X - 22 XI)
Wykorzystaj urlop, zbieraj siły do nowych 
zadań.

Strzelec (23 XI - 21 XII)
Potrzebujesz wyciszenia, zbyt dużo bierzesz 
na swoje barki.

Koziorożec (22 XII - 20 I)
Niemożliwe stanie się możliwe. Pełna stabilność 
w pracy i w domu.

Wodnik (21 I - 19 II) 
Doznasz niezwykłych wrażeń w dobrym 
towarzystwie nad morzem.

Ryby (20 II - 20 III)
Sam na sam z…? Bardzo obiecujące!

Wypoczynkowo i romansowo 

Z  CK  RZESZOWSKIE
Hrabia Jan Koń Konicki
W Rzeszowie sezonowo bywał hrabia Koń, niezrów-
noważony psychicznie, ale sympatyczny. Wygłaszał 
patriotyczne przemówienia,, odwiedzał okoliczne 
plebanie i dwory, zapowiadając: „Ja tu dzisiaj będę 
biesiadował”. Sympatyczny, nieszkodliwy, prawił 
kobietom wyszukane komplementy, mężczyzn lubił 
tytułować w sposób kwiecisty, należny pełnionej 
funkcji czy urzędowi. „Głos Rzeszowski” z 19 listo-
pada 1916 roku pisał: „Jan Koń (samozwańczy hra-
bia Konicki) były nauczyciel, zmarł w Gniewczynie 
koło Przeworska. Był to znany w zachodniej Galicji 
sympatyczny typ i bardzo często bywał w Rzeszo-
wie”. Po mieście  rozeszła się plotka, że zmarł ze 
wzruszenia po ogłoszeniu dnia 5 listopada 1916 roku 
Proklamacji Niepodległości Polski przez zaborców, 
cesarzy Franciszka Józefa I i Wilhelma II.

Z MIĘDZYWOJNIA
Bankrut i emigrant
Najpopularniejszy przed wojną zamtuz założyła 
w 1920 roku przy ulicy Fircowskiego dama określo-
nej konduity przybyła z Triestu – gdzie  prowadziła 
podobny interes na bardzo dużą skalę – zwana była 
Cesarzową Charlottą. Biedne, zniszczone przez woj-
nę, zapyziałe miasteczko galicyjskie dla tej damy i jej 
pensjonariuszek było zbyt biedne, ilość usługobior-
ców zbyt mała i ta doświadczona i biegła w swoim 
fachu dama fi rmę swoją była zmuszona zlikwidować 
i z całym interesem udać się na emigrację. Umówmy 
się że „za chlebem”.

Z  PRL
Dożynki
W okresie Polski Ludowej nawiązywano do na poły 
szlacheckiej, a trochę plebejskiej  tradycji dożynek, 
gdzie Panu, Szefowi, Właścicielowi z pieśnią na 
ustach „Niesiono Plon” wręczano dożynkowy 
wieniec. Ale owo „niesienie plonu”  musiało mieć 
także odpowiednią oprawę 
medialną. A ową odpowiednią 
oprawę stanowiły „Nowiny 

Rzeszowskie” organ KW PZPR w Rzeszowie, którego 
redakcja mieściła się jeszcze przed wybudowaniem 
Rzeszowskich Zakładów Grafi cznych w budynku 
KW PZPR. Do jednej z podrzeszowskich wiosek 
do prasowej obsługi gminnych dożynek pojechała 
godna ekipa z rzeszowskich mediów w osobach 
redaktorów: Juliana Woźniaka, Zbigniewa Krempfa 
i Jerzego Sienkiewicza. Po uroczystościach dożynko-
wych odbył się skromny, mocno zakrapiany poczę-
stunek. Nasi redaktorzy lekko przedawkowali i po 
nocy spędzonej w stodole na świeżo co zniesionym, 
a właściwie zwiezionym plonie mocno przytruci 
wstali następnego dnia o poranku. A że gospodarz 
stodoły i dożynek człowiekiem bez serca nie był, 
przeto coś na odtrutkę i dla kurażu szanownym 
redaktorom zaordynował, wówczas i świat wydał im 
się piękniejszy, a i ziemia jakby przyspieszyła swoje 
obroty. Ale obowiązki redakcyjne wzywały, przeto 
redaktorowie poszli na autobus, czyli udali się na 
poszukiwanie przystanku PKSu. Ale szczęśliwym 
trafem nadjechała furmanka załadowana snopami 
zboża, których przed dożynkami gminnymi do 
swojej stodoły jeden z rolników nie zdążył przy-
wieść. Na pytanie , czy nie podwiózłby redaktorów 
do Rzeszowa furman odpowiedział: Czemu nie! Za 
ile? Widocznie strony doszły do porozumienia, bo 
redaktorzy wleźli na wóz i posypiając podjechali 
około południa pod KW w Rzeszowie gdzie jako się 
rzekło mieściła się redakcja gazety. Wzięli z wozu po 
snopie zboża i z dożynkową pieśnią na ustach  „Plon 
niesiemy plon...” udali się do gabinetu Władysława 
Kruczka, naonczas I sekretarza KW PZPR w Rzeszo-
wie. Mieli kłopoty z wejściem do gabinetu najwyższej 
władzy wojewódzkiej, ale jak to na dożynkach bywa, 
najwyższa władza wojewódzka wyszła do nich, bo 
chciała zobaczyć, kto to też tak w komitecie wy-
śpiewuje. Zobaczył znanych i popularnych, mocno 
zabawionych dziennikarzy, którzy mu staropolskim 
obyczajem plon przynieśli. Zaprosił ich więc do 
gabinetu, nadzielił po kielichu, życzenia przyjął i wy-
słuchawszy dorżniętych dożynkowiczów wysłał ich 
do domów służbową Wołgą żeby się wyspali. Następ-
nego dnia niewtajemniczeni rzeszowianie dziwili się, 
że znani i popularni dziennikarze tak chodzą wokoło 
komitetu. Redaktorzy nie byli pewni, czy jeszcze 
pracują w gazecie, czy też już nie. Okrzyk redaktora 
naczelnego, który dobiegł ich z redakcyjnego okna: 
„Weźcie się wreszcie za jaką robotę” uzmysłowił 
im, że ciągle jeszcze pracują, a także powróciła im 
mocno zachwianą pewność siebie i ustabilizowała 

się ich równowaga, także 
ta fi zyczna. 

Rzeszowskie  anegdoty
opowiada Marek CZARNOTA
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KRZYŻÓWKA  nr 10
z widokówką i hasłem

Poziomo: 1/ na generalskich 
spodniach, 4/ po staropol-
sku czapką do ziemi, 5/ rybka 
akwariowa, 8/ dzieło na scenie, 
11/ na oku Zagłoby, 14/ gipso-
we w ogródku, 18/ smarkata 
Aleksandra, 19/ twardy metal, 
20/ podmuch, 21/ wołowina 
z przedniej, górnej części, 22/ śpi w przysłowiu.

Pionowo:1/ kamień piekielny, 2/ Częstochowa dla mu-
zułmanina, 3/ na szyi wisielca, 6/ policyjny konował, 
7/ turecki wojak, 9/ nauka o metodach, 10/ płytki na 
podłodze, 11/ można tam skoczyć, 12/ kupa drzew, 
13/ do młodości, 15/ na liście, 16/ natłok, 17/ wykaz.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym narożni-
ku, wpisane po kolei w diagram poniżej krzyżówki, utwo-
rzą hasło będące rozwiązaniem.

Rozwiązanie krzyżówki nr 9
Hasło: PODPROMIE RO-MA
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Rzeszów – ul. Mickiewicza od strony RynkuRzeszów – ul. Mickiewicza od strony RynkuFo
t. 
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s t u d i a   s t a c j o n a r n e s t u d i a   n i e s t a c j o n a r n e
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

• inżynieria środowiska • budownictwo
• inżynieria środowiska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

• automatyka i robotyka
• fi zyka techniczna
• mechanika i budowa maszyn – Rzeszów
• mechanika i budowa maszyn – Stalowa Wola
• zarządzanie i inżynieria produkcji

• fi zyka techniczna
• mechanika i budowa maszyn – Rzeszów
• mechanika i budowa maszyn – Stalowa Wola
• zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Chemiczny

• inżynieria materiałowa
• technologia chemiczna • technologia chemiczna

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

• elektrotechnika • elektrotechnika
• informatyka

Wydział Zarządzania i Marketingu

• matematyka
• zarządzanie i marketing

• matematyka
• zarządzanie i marketing

POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
PROWADZI REKRUTACJĘ NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2006/2007

 NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

REKRUTACJĘ PRZEPROWADZA SIĘ NA PODSTAWIE KONKURSU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
Obowiązujący termin składania podań na studia stacjonarne oraz niestacjonarne do 15 września 2006 r.

Informacji udzielają dziekanaty poszczególnych wydziałów i Dział Nauczania, 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2,   tel. centrali: 017 86 51 100,   fax: 017 85 430 55
Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są pod adresem: http://www.prz.edu.pl

Sanofi -Aventis SP. z o.o.Sanofi -Aventis SP. z o.o.
Zakład Produkcji i DystrybucjiZakład Produkcji i Dystrybucji
ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszówul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów

tel. 017 850-25-00, fax 017 850-25-01tel. 017 850-25-00, fax 017 850-25-01

Sanofi -Aventis Sp. z o.o.Sanofi -Aventis Sp. z o.o.    
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawaul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

tel. 022 541-46-00tel. 022 541-46-00
fax 022 541-46-01fax 022 541-46-01

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy farmaceutycznej Sanofi-Aventis, która zaj-
muje 1 miejsce w Europie, a 3 na światowym rynku leków. 
Nasz Zakład w Rzeszowie jest jedynym zakładem w Polsce z pośród 80 zakładów gru-
py Sanofi-Aventis na świecie.

Łączymy aktywność przemysłową i naukową z mecenatem kultury, sztuki i sportu pro-
mując ważne, regionalne wydarzenia artystyczne i społeczne. Chociażby:
– Muzyczny Festiwal w Łańcucie
– Wystawy i konkursy organizowane przez BWA
– Rzeszowskie Dni Kardiologiczne
– Patronat nad Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie
– Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Artystycznej
– Promujemy młode talenty muzyczne
– Wspieramy Rzeszowskie Związek Łuczniczy -  patronujemy projektowi „Olim-

pijczyk” oraz organizacji Mistrzostw Świata w Łucznictwie w Rzeszowie w 2009 
roku.

Poprzez to służymy dobru człowieka
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Wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej. 
Główny zakres robót to konstrukcje żelbetonowe 

i beton architektoniczny.
Specjalizują się też w robotach murowanych, 

w tym elewacji z klinkieru.
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