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Blisko trzy tysi¹ce wystawców z 68 krajów �wiata,
w tym liczna reprezentacja z województwa podkar-
packiego, wziê³o udzia³ w tegorocznych Miêdzynaro-
dowych Targach ¯ywno�ci i Produktów Ekologicz-
nych BioFach. Targi odbywa³y siê w Norymberdze od
21 do 24 lutego.

Polska zaprezentowa³a siê na 300 mkw. powierzchni,
a nasze podkarpackie stoisko doskonale wypad³o na tle
stoisk narodowych innych krajów i firm. Ze wzglêdu na
specyficzny charakter, przyci¹gaj¹cy uwagê wystrój oraz
go�cinno�æ wystawców, nasze stoisko od samego po-
cz¹tku imprezy cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem
zarówno ze strony innych wystawców, jak te¿ zwiedza-
j¹cych.

Nasi wystawcy mogli poszczyciæ siê swoimi doskona³y-
mi wyrobami, czêstuj¹c odwiedzaj¹cego podkarpackie
stoisko Ministra rolnictwa Brandenburgii Dietmara Wojtke,
który zosta³ jednocze�nie zaproszony na Miêdzynarodowe
Targi ¯ywno�ci Ekologicznej Ekogala 2008 do Rzeszowa.
Ponadto stoisko Podkarpacia odwiedzane by³o niejedno-
krotnie przez przedstawicieli resortu rolnictwa, w³adze
samorz¹dowe innych województw i jednostki certyfikuj¹-
ce oraz osoby z bran¿y reprezentuj¹ce ró¿ne �rodowiska.

DS

Podkarpackie
w Norymberdze
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Uroczysto�æ wrêczenia Krzy¿a Wielkiego
Orderu Odrodzenia Polski ks. infu³atowi
Józefowi Sondejowi, zorganizowana  przez
marsza³ka województwa podkarpackiego Zyg-
munta Cholewiñskiego, odby³a siê w Teatrze
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Uroczystego wrêczenia odznaczenia doko-
na³ doradca Prezydenta RP, Pawe³ Wypych.

Odbieraj¹c odznaczenie wzruszony
ksi¹dz infu³at mówi³: � Jestem zaszczycony,
ale i zaskoczony tym wysokim odznacze-
niem. Przez wszystkie lata pracy kap³añ-
skiej robi³em tylko to, co do mnie nale¿a³o.
Ksiê¿y takich jak ja jest wielu. Pracowa³em
tak, jak ka¿dy ksi¹dz powinien pracowaæ:
w duchu umi³owania Boga i wiary, ale
i ukochaniu Ojczyzny. To wszystko wynio-
s³em z domu rodzinnego i szko³y. Przez
wszystkie lata pracy kap³añskiej stara³em
siê to przekazywaæ wiernym.

Honory
dla niez³omnego kap³ana

Ksi¹dz infu³at Józef Sondej zosta³ odznaczony Krzy¿em Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski. Order przyzna³ prezydent RP Lech Kaczyñski w uznaniu wybitnych zas³ug dla
niepodleg³o�ci Rzeczypospolitej Polskiej, dzia³alno�ci na rzecz przemian demokratycznych
oraz kszta³towania moralnej i patriotycznej postawy m³odzie¿y. Ksi¹dz Józef Sondej
odebra³ odznaczenie 1 marca, dok³adnie w dniu swoich 94. urodzin.

Ksi¹dz Józef Sondej �wiêcenia kap³añ-
skie przyj¹³  w 1939 roku. W 1941 roku
wst¹pi³ do Armii Krajowej, s³u¿bê pe³ni³
jako kapelan placówki Frysztak. Przebywa³
w�ród oddzia³ów AK, udzielaj¹c ¿o³nierzom
duszpasterskiej pos³ugi i zachêcaj¹c do
wytrwania w walce z okupantem. Wspiera³
równie¿ ludno�æ cywiln¹, odprawiaj¹c msze
�wiête w domach wiejskich i piwnicach. Po
wojnie, w 1946 r., zosta³ przeniesiony do
Strzy¿owa, gdzie jako katecheta opiekowa³
siê m³odzie¿¹, która dzia³a³a w konspiracyjnej
organizacji Demokratyczna Armia Krajowa.
Z chwil¹ wykrycia dzia³alno�ci DAK przez
UB, zosta³ przeniesiony do Rzeszowa, potem
do Jaros³awia. Przez ca³y czas by³ inwigilowa-
ny i szykanowany przez w³adze PRL.

W 1955 r. ksi¹dz Sondej obj¹³ probo-
stwo parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie,
które nieprzerwanie trwa³o przez 39 lat.

Ksi¹dz po³o¿y³ szczególny nacisk na pracê
duszpastersk¹ z m³odzie¿¹ akademick¹. Po-
wo³a³ Duszpasterstwo Akademickie, które
istnieje do dzi�, zorganizowa³ Studium Kato-
lickiej Nauki Spo³ecznej Ko�cio³a. Pomimo
sprzeciwu ówczesnych w³adz, z odwag¹
inspirowa³ budowê nowych ko�cio³ów.
W tym czasie ksi¹dz Sondej dozna³ bardzo
ciê¿kich szykan ze strony w³adz. Przes³u-
chania prokuratorskie, rozprawy s¹dowe
i grzywny nie z³ama³y ksiêdza.

Podczas strajków ustrzycko-rzeszow-
skich, na prze³omie lat 1980 i 1981, ksi¹dz
Sondej w zajêtym przez strajkuj¹cych domu
kolejarza odprawia³ msze �wiête i g³osi³
p³omienne homilie. W czasie stanu wojen-
nego ukrywa³ w ko�ciele dzia³aczy �Solidar-
no�ci�, udziela³ wsparcia duchowego i finan-
sowego rodzinom osób internowanych.

W³adze ko�cielne przyzna³y ksiêdzu
Sondejowi tytu³y Honorowego Kapelana
Papieskiego, Pra³ata Papieskiego oraz Pro-
tonotariusza Apostolskiego (infu³ata). Ka-
p³an otrzyma³ tak¿e honorowe obywatel-
stwo Rzeszowa i Frysztaka, odznaczony
zosta³ Medalem Biskupa Tokarczuka Zas³u-
¿onemu Budowniczemu Ko�cio³ów Diece-
zji Przemyskiej, Krzy¿em Armii Krajowej,
Medalem 60 lat Polskiego Pañstwa Pod-
ziemnego oraz Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP.

Ksi¹dz infu³at Józef Sondej jest wci¹¿
aktywnym kapelanem, g³osz¹cym w czasie
uroczysto�ci patriotycznych homilie, które
kszta³tuj¹ postawê moraln¹ i patriotyczn¹
m³odzie¿y. Swym ¿yciem na trwa³e wpisa³
siê w szereg duchownych zas³u¿onych dla
polskiego Narodu i Ko�cio³a.

Aleksandra Gorzelak-Niedu¿y

Ksi¹dz infu³at Józef Sondej.

Odznaczenie ks. infu³atowi Józefowi Sondejowi wrêczy³
doradca prezydenta RP Pawe³ Wypych.
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W wyniku weryfikacji listy projektów indywidualnych
do Programu Infrastruktura i �rodowisko, dokonanej
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ostatnich
dniach stycznia 2008 r., usuniêto z niej miêdzy innymi 3
ni¿ej wymienione projekty z zakresu ochrony przeciw-
powodziowej:

I. �Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego
urz¹dzeñ przeciwpowodziowych na obszarze chronio-
nym 1 pow. Mielec, woj. podkarpackie, w tym elementy
projektu: Zgórsko I, Nowy Breñ I (etap I), Nowy Breñ
I (etap II), Stary Breñ III, Zgórsko II�;

II. �Poprawa stanu technicznego urz¹dzeñ przeciw-
powodziowych na obszarach 3 i 4 pow. Mielec, woj.
podkarpackie, w tym elementy projektu: Wis³a - Wola
Zdakowska - Przykop (zadanie 2), Stary Breñ II (etap
2), Stary Breñ II (etap1), Wis³oka I i III, Wis³oka II�;

III. �Modernizacja i poprawa stanu technicznego urz¹-
dzeñ przeciwpowodziowych na obszarach 5 i 6 pow.
Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, w tym elementy pro-
jektu: Babulówka, Trze�niówka II i Trze�niówka�.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako przyczynê
swej decyzji wskaza³o �niewystarczaj¹cy stopieñ przy-
gotowania projektów do realizacji�.

Stwierdzenie to nie jest zgodne ze stanem faktycznym.
Wszystkie z wymienionych projektów posiadaj¹ 100%

dokumentacji projektowej. Projekt nr I posiada nawet
komplet pozwoleñ na budowê. Podobnie przedstawia
siê sytuacja z projektami II i III, gdzie ostatnie z pozwo-
leñ na budowê zostan¹ uzyskane jeszcze w 2008 r.

Negatywna weryfikacja list projektów indywidual-
nych i niezakwalifikowanie projektów z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej, zakwalifikowanych na
listê projektów kluczowych, jest dla spo³eczno�ci woje-
wództwa podkarpackiego niezmiernie krzywdz¹ce. Zo-
sta³ ca³kowicie zignorowany problem zabezpieczenia
¿ycia blisko 18 000 osób oraz ich mienia na obszarach
chronionych o powierzchni blisko 25 000 ha. Naruszo-
ne zosta³y przy tym postanowienia ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne, która w art. 11 ust. 1 pkt.
4 okre�la, i¿ prawa w³a�cicielskie w stosunku do wód
publicznych stanowi¹cych w³asno�æ Skarbu Pañstwa,
wykonuje marsza³ek województwa, jako zadanie z za-
kresu administracji rz¹dowej wykonywane przez samo-
rz¹d województwa, w zwi¹zku z art. 72 ust. 1 stanowi¹-
cym, i¿ urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych
(w tym wa³y przeciwpowodziowe) stanowi¹ w³asno�æ

UCHWA£A NR XIX/308/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 25 LUTEGO
2008 ROKU W SPRAWIE STANOWISKA DOTYCZ¥CEGO NIEZAKWALIFIKOWANIA NA LISTÊ
PROJEKTÓW KLUCZOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I �RODOWISKO,
STRATEGICZNYCH DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKTÓW Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Skarbu Pañstwa i s¹ wykonywane na jego koszt. Jak
wynika z wy¿ej cytowanych przepisów, to na admini-
stracji rz¹dowej spoczywa obowi¹zek zabezpieczania
�rodków finansowych z bud¿etu pañstwa lub z fundu-
szy europejskich, zw³aszcza w sytuacji, gdy Samorz¹d
Województwa wywi¹za³ siê z ci¹¿¹cych na nim obo-
wi¹zków zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji
i terenów pod inwestycje.

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego
na lata 2007�2020 szczególnie du¿y nacisk po³o¿y³a na
konieczno�æ modernizacji istniej¹cych i potrzebê budo-
wy nowych urz¹dzeñ przeciwpowodziowych. Zasadni-
czym powodem by³ katastrofalny stan wiêkszo�ci istnie-
j¹cych wa³ów przeciwpowodziowych i brak zbiorników
retencyjnych z odpowiednio du¿¹ rezerw¹ powodziow¹,
mog¹cych przej¹æ nadmiar wód. Niestety, z listy projek-
tów indywidualnych Programu Operacyjnego Infra-
struktura i �rodowisko 2007�2013 zosta³ usuniêty tak¿e
kolejny projekt z tej dziedziny: budowa zbiornika
wodnego K¹ty-Myscowa (Krempna) na Wis³oce, które-
go realizacja mog³aby ochroniæ tereny zamieszka³e
i zagospodarowane tereny zalewowe wzd³u¿ rzeki Wi-
s³oki, od gminy Krempna do Mielca.

Wobec powy¿szego Sejmik Województwa Podkar-
packiego o�wiadcza, ¿e:

� Z powodu niezabezpieczenia �rodków finanso-
wych Samorz¹d Województwa Podkarpackiego nie jest
w stanie realizowaæ na³o¿onych na niego zadañ wyni-
kaj¹cych z ustaw;

� W bud¿ecie województwa podkarpackiego nie ma
zabezpieczonych �rodków finansowych umo¿liwiaj¹-
cych kontynuacjê prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem
przed powodziami;

� Nak³ady poniesione na dokumentacjê techniczn¹
nie przynios¹ ¿adnych efektów rzeczowych;

� W zwi¹zku z usuniêciem z listy projektów indywi-
dualnych projektu �Budowa zbiornika wodnego K¹ty-
-Myscowa (Krempna) na Wis³oce�, konieczne jest pilne
zapewnienie przez administracjê rz¹dow¹ �rodków
finansowych na kontynuacjê przygotowania komplet-
nej dokumentacji technicznej i terenu pod inwestycjê.

W przypadku wyst¹pienia zjawisk powodziowych
i przerwania niesprawnych obwa³owañ odpowiedzial-
no�æ za powsta³e szkody w ca³o�ci ponosiæ bêdzie
administracja rz¹dowa.
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Sesja, podczas której przyjêty zosta³
bud¿et województwa, odby³a siê 28
stycznia. Nim jednak radni rozpoczêli
dyskusjê nad projektem bud¿etu, uzu-
pe³niony zosta³ sk³ad Sejmiku. �lubowa-
nie z³o¿y³ Andrzej Regu³a, który zast¹pi³
pos³a obecnej kadencji Sejmu RP � Lesz-
ka Deptu³ê. Radni uchwalili tak¿e plan
pracy Sejmiku na rok 2008, zatwierdzili
plany pracy komisji sta³ych Sejmiku oraz
plan kontroli Komisji Rewizyjnej.

W trakcie obrad radni podjêli tak¿e
uchwa³y w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków po³o¿onych na obszarze wojewódz-
twa podkarpackiego oraz w sprawie
zawarcia porozumienia pomiêdzy woje-
wództwem podkarpackim a jednostkami
samorz¹du terytorialnego, dotycz¹cego
wspólnego przygotowania i realizacji
Projektu Systemu Elektronicznej Komu-

nikacji dla Administracji Publicznej (SE-
KAP) w województwie podkarpackim.
Ponadto wyrazili zgodê na udzielenie
przez zarz¹d województwa podkarpac-
kiego porêczeñ dla Wojewódzkiego Szpi-
tala w Przemy�lu (na zaci¹gniêcie kredy-
tu d³ugoterminowego z przeznaczeniem
na sp³atê zobowi¹zañ wymagalnych
i dzia³alno�æ inwestycyjn¹) oraz dla Wo-
jewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie
(na zaci¹gniêcie kredytu d³ugotermino-
wego z przeznaczeniem na sp³atê zobo-
wi¹zañ wymagalnych) oraz udzielili po-
mocy finansowej powiatowi sanockiemu
(celem dofinansowania bie¿¹cej dzia³al-
no�ci statutowej Muzeum Historycznego
w Sanoku). Radni zadecydowali równie¿
o odwo³aniu Piotra Komornickiego ze
sk³adu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie, w której
zasiada³ jako przedstawiciel organizacji
ekologicznych. Na jego miejsce powo³a-

� XVIII i XIX sesja �� XVIII i XIX sesja �� XVIII i XIX sesja �� XVIII i XIX sesja �� XVIII i XIX sesja �

Obradowa³ Sejmik
ny zosta³ Ryszard Konarski. Podczas sesji
przedstawione zosta³o sprawozdanie
z dzia³alno�ci w roku 2007 i zaprezento-
wany program na rok 2008 Podkarpackiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej, za-
prezentowano informacjê na temat stanu
�rodowiska w województwie podkar-
packim w 2006 roku oraz informacjê na
temat projektu �Euroboiska 2012�.

XIX sesja Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego odby³a siê w poniedzia³ek,
25 lutego. Istotnym punktem porz¹dku
obrad by³a debata dotycz¹ca aktualnej
sytuacji organizacyjnej i finansowej Wo-
jewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Paw³a II w Kro�nie i Szpitala
Wojewódzkiego w Przemy�lu, w której
udzia³ wziêli dyrektorzy tych placówek.
Obecny by³ równie¿ dyrektor rzeszow-
skiego Oddzia³u Narodowego Funduszu
Zdrowia Robert Bugaj, który przedstawi³
sytuacjê rozdzia³u �rodków finansowych
w poszczególnych oddzia³ach NFZ.

Poza sprawami zwi¹zanymi ze s³u¿b¹
zdrowia radni debatowali miêdzy innymi
nad projektem pod nazw¹ �Wzmocnie-
nie instytucjonalnego systemu wdra¿ania
Regionalnej Strategii Innowacji w latach
2007�2013 w województwie podkar-
packim�, stanowiskiem dotycz¹cym nie
zakwalifikowania na listê projektów
kluczowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i �rodowisko, strategicz-
nych dla województwa podkarpackiego
projektów z zakresu ochrony przeciw-
powodziowej (stanowisko Sejmiku pu-
blikujemy na str. 2) oraz stanowiskiem
dotycz¹cym polityki koalicji rz¹dz¹cej
PO�PSL.

Radni dokonali tak¿e wyboru przed-
stawicieli Sejmiku do komisji konkurso-
wej w celu wy³onienia kandydata na
stanowisko Podkarpackiego Kuratora
O�wiaty w Rzeszowie, do sk³adu której
zg³oszeni zostali radni Danuta Stêpieñ
i Bogdan Romaniuk. W trakcie obrad
podjête zosta³y tak¿e uchwa³y: w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej jed-
nostkom samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie zadañ z zakresu kultury
i sztuki realizowanych w 2008 r., w spra-
wie przyst¹pienia województwa podkar-
packiego do programu �Boisko w mojej
gminie - Orlik 2012� oraz w sprawie
uchwalenia �Wojewódzkiego programu
na rzecz wyrównywania szans osób nie-
pe³nosprawnych i przeciwdzia³ania ich
wykluczeniu spo³ecznemu na lata 2008-
-2020�. Ponadto zarz¹d województwa
podkarpackiego przedstawi³ zaplanowa-
ne na rok 2008 dzia³ania z zakresu
turystyki.

Oprac. RB

Uchwalenie bud¿etu województwa podkarpackiego na rok 2008 by³o
najistotniejszym punktem obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Podkar-
packiego. Za przyjêciem bud¿etu g³osowa³o 18 radnych, 14 by³o przeciw,
a jeden wstrzyma³ siê od g³osu.

Za przyjêciem bud¿etu województwa podkarpackiego
na rok 2008 g³osowa³o 18 radnych Sejmiku.

Obradowa³ Sejmik

pps_WIELKANOC.p65 2008-03-19, 08:053

Czarny



4 �Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � marzec/kwiecieñ 2008

� rozmowa �� rozmowa �� rozmowa �� rozmowa �� rozmowa �

Podkarpackie
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� Radni sejmiku przyjêli bud¿et
województwa podkarpackiego na rok
2008. To pierwszy bud¿et opracowany
w ca³o�ci przez obecny zarz¹d woje-
wództwa. Czy uda³o siê w nim pogodziæ
potrzeby i oczekiwania mieszkañców
naszego regionu z mo¿liwo�ciami finan-
sowymi samorz¹du?

� Podczas prac nad tegorocznym bud-
¿etem województwa starali�my siê, by
w jak najwiêkszym stopniu zaspokaja³ on
potrzeby mieszkañców wszystkich czê�ci
Podkarpacia. Ju¿ przyjêty bud¿et pokazu-
je, ¿e uda³o siê nam tego dokonaæ. Zabez-
pieczyli�my �rodki finansowe na wiele
wa¿nych inwestycji.

� Czy jest Pan w pe³ni usatysfakcjo-
nowany z kszta³tu bud¿etu wojewódz-
twa na rok 2008?

� Niestety, odczuwam pewien niedo-
syt. Dochody województwa nie pozwalaj¹
na natychmiastowe spe³nienie wszystkich
oczekiwañ. Jestem jednak g³êboko prze-
konany, ¿e prowadzona przez ten zarz¹d
sprawna gospodarka finansowa i polityka
równomiernego rozwoju województwa
pozwol¹ na sukcesywn¹ realizacjê wszyst-
kich wa¿nych z punktu widzenia miesz-
kañców Podkarpacia inwestycji i przedsiê-
wziêæ.

� W tegorocznym bud¿ecie woje-
wództwa podkarpackiego szczególn¹
pozycjê zajmuj¹ inwestycje.

� Bez ¿adnych w¹tpliwo�ci jest to
bud¿et prorozwojowy, inwestycje stano-
wi¹ w nim ponad 30 procent. I s¹ to
inwestycje realizowane we wszystkich
dziedzinach, za które odpowiada samo-
rz¹d województwa. Miêdzy innymi koñ-
czona bêdzie rozbudowa nowej siedziby
urzêdu marsza³kowskiego, kontynuowa-
na budowa Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej, przygotowana zostanie do-
kumentacja rozbudowy Filharmonii Rze-
szowskiej.

� Inwestycje nie omin¹ tak¿e dróg
wojewódzkich�

� W tym roku nak³ady na drogi woje-
wódzkie wynios¹ 54 mln z³. Muszê tu
wyja�niæ, ¿e pozornie jest to kwota mniej-
sza ni¿ w roku 2007, gdy w bud¿ecie

zapisanych  by³o na ten cel 58,8 mln z³.
Tyle tylko, ¿e wówczas a¿ 30 mln z³ z owej
sumy stanowi³y �rodki unijne, a tylko 28,8
mln z³ pochodzi³o z bud¿etu wojewódz-
twa. W tym roku unijne dofinansowanie
na drogi jest mniejsze i wynosi zaledwie
10 mln z³. W zwi¹zku z tym z bud¿etu
przeznaczymy na ten cel 44 mln z³.
Niestety, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e
nawet taki poziom nak³adów nie zaspokoi
wszystkich potrzeb. Pozwoli jednak na
wykonanie najpotrzebniejszych prac i za-
bezpieczenie prawid³owego funkcjonowa-
nia dróg wojewódzkich. Jeste�my tak¿e
w trakcie analizowania mo¿liwo�ci wspo-
mo¿enia z bud¿etu województwa samo-
rz¹dów gminnych i powiatowych w za-
kresie realizacji inwestycji na drogach
zarz¹dzanych przez te jednostki samorz¹-
dowe.

� Bud¿et jest tak¿e rekordowy je�li
chodzi o wydatki na kulturê.

� W roku 2007 na kulturê wydali�my
nieco ponad 40 mln z³. W tym roku
wydatki w tym dziale zwiêkszamy do
blisko 52 mln z³. To wzrost o ponad 30
procent. Tylko na inwestycje zamierzamy
wydaæ 10 mln z³. Wzrost nak³adów po-
zwoli te¿ podnie�æ p³ace pracowników
naszych jednostek kulturalnych, bo, po-
wiedzmy sobie szczerze, zarabiali oni
naprawdê niewiele. Niestety, wieloletnich
zaniedbañ w tej sferze nie da siê nadrobiæ
w kilkana�cie miesiêcy. ¯yczê ludziom

kultury, mieszkañcom Podkarpacia i so-
bie, by taki wzrost nak³adów na dzia³al-
no�æ kulturaln¹ uda³o siê zapewniæ tak¿e
w kolejnych latach.

� Padaj¹ce podczas sesji zarzuty rad-
nych opozycji, ¿e w bud¿ecie zbyt
ma³o �rodków przeznaczono na inwe-
stycje, nale¿y zatem uznaæ za zupe³nie
nietrafione?

� Nie tylko za nietrafione, ale za wrêcz
wprowadzaj¹ce w b³¹d mieszkañców na-
szego województwa. Niestety, podczas
sesji zabrak³o w tej kwestii powa¿nej
dyskusji. Zarzuty opozycji co do bud¿etu
i jego kszta³tu by³y ogólnikowe, nie mia³y
¿adnych odniesieñ merytorycznych. Wia-
domo, ¿e od opozycji oczekuje siê posta-
wy krytycznej wobec poczynañ w³adzy,
wiêc sejmikowa opozycja stara³a siê za
wszelk¹ cenê te oczekiwania spe³niæ.
Szkoda tylko, ¿e owa krytyka nie mia³a
¿adnych solidnych podstaw.

� Projekt bud¿etu województwa pod-
karpackiego na rok 2008 zosta³ pozy-
tywnie zaopiniowany przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹, pomy�lnie prze-
szed³ tak¿e weryfikacjê, jak¹ jest g³oso-
wanie radnych podczas sesji sejmiku�

� I niech to, przynajmniej na razie,
pozostanie najlepsz¹ ocen¹ tegorocznego
bud¿etu. Ocen¹ wiarygodn¹ i sprawie-
dliw¹. Na kolejne oceny przyjdzie czas
w trakcie jego realizacji i po zakoñczeniu
roku bud¿etowego.
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� samorz¹d �� samorz¹d �� samorz¹d �� samorz¹d �� samorz¹d �

Plan dochodów bud¿etu wojewódz-
twa podkarpackiego na rok 2008 zosta³
ustalony w wysoko�ci 682 931 817 z³.
Kwota ta obejmuje dotacje celowe otrzy-
mane z bud¿etu pañstwa, subwencje
ogólne z bud¿etu pañstwa, dotacje roz-
wojowe, dochody w³asne województwa,
a tak¿e �rodki pochodz¹ce z bud¿etu
Unii Europejskiej na zwrot po¿yczki na
prefinansowanie programów i projek-
tów realizowanych z udzia³em �rodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europej-
skiej zaci¹gniêtej w latach ubieg³ych.

Plan dochodów maj¹tkowych, do któ-
rych zalicza siê dotacje i �rodki otrzymane
na inwestycje, dochody ze sprzeda¿y
maj¹tku, dochody z tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asno�ci zosta³ ustalony w wysoko�ci
137 312 339 z³, natomiast dochodów bie-
¿¹cych � 545 619 478 z³.

celowa, która zosta³a zabezpieczona kwot¹
1 811 406 z³, s³u¿y realizacji zadañ w³as-
nych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.
Mo¿e ona zostaæ przeznaczona na pod-
wy¿ki wynagrodzeñ pracowników peda-
gogicznych i niepedagogicznych w szko-
³ach i placówkach o�wiatowych, stypendia
dla uczniów i s³uchaczy osi¹gaj¹cych
najlepsze wyniki w nauce oraz znajduj¹-
cych siê w trudnych warunkach material-
nych, ucz¹cych siê w szko³ach i placów-
kach o�wiatowych, wydatki zwi¹zane
z uczestnictwem w projekcie INTERREG
IV C ADEP, realizacjê zadañ w³asnych
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.

W bud¿ecie wyodrêbniono równie¿
wydatki, które maj¹ s³u¿yæ realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007 �
2013. Na ten cel przewidziano 91 430 000 z³.
Wydatki wyodrêbnione na realizacjê Pro-

nych zak³adów opieki zdrowotnej i in-
stytucji kultury okre�lono ogóln¹ kwotê
dotacji celowych z bud¿etu w wysoko�ci
30 534 744 z³. Dotacje celowe na zadania
publiczne zlecone do realizacji organiza-
cjom pozarz¹dowym oraz na cele pu-
bliczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ samo-
rz¹du województwa zosta³y zabezpieczone
w wysoko�ci 6 277 400 z³.

Kwotê 320 000 z³ przeznaczono na
dotacjê celow¹ z przeznaczeniem na
wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
instytucji wdra¿aj¹cej dla dzia³ania 2.5
�Promocja przedsiêbiorczo�ci� oraz dzia-
³ania 3.4 �Mikroprzedsiêbiorstwa� ZPORR
z tytu³u rekompensaty brakuj¹cych �rod-
ków w ramach pomocy technicznej
ZPORR.

Dochody bud¿etu
* Rolnictwo i ³owiectwo � 8 842 369 z³,

w tym prace geodezyjno-urz¹dzeniowe
na potrzeby rolnictwa, zarz¹dy melioracji
i urz¹dzeñ wodnych, melioracje wodne;

* Przetwórstwo przemys³owe �
104 783 922 z³, w tym rozwój przedsiê-
biorczo�ci, rozwój kadr nowoczesnej go-
spodarki przedsiêbiorczo�ci;

* Transport i ³¹czno�æ � 58 317 697 z³,
w tym krajowe i pasa¿erskie przewozy
autobusowe, lokalny transport zbiorowy,
drogi publiczne wojewódzkie;

* Gospodarka mieszkaniowa �
28 665 000 z³, w tym gospodarka
gruntami i nieruchomo�ciami;

* Dzia³alno�æ us³ugowa � 1 008 000 z³,
w tym biura planowania przestrzennego,
roboty geologiczne, o�rodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, prace geo-
dezyjne i kartograficzne;

* Nauka � 9 163 605 z³;
* Administracja publiczna � 16 830 818 z³,

w tym urz¹d wojewódzki, urz¹d marsza³-
kowski, komisje egzaminacyjne;

* Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej oraz
wydatki zwi¹zane z ich poborem �
138 650 334 z³, w tym wp³ywy z innych
op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw, udzia³y województw w podatkach
stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa;

* Ró¿ne rozliczenia � 247 640 098 z³,
w tym czê�æ o�wiatowa subwencji ogól-
nej dla jednostek samorz¹du terytorial-
nego, czê�æ wyrównawcza subwencji
ogólnej dla województw, ró¿ne rozliczenia
finansowe, czê�æ regionalna subwencji
ogólnej dla województw;

* Szkolnictwo wy¿sze � 4 297 753 z³,
w tym pomoc materialna dla studentów
i doktorantów;

Bud¿et województwa podkarpackiego na rok 2008 zosta³ przyjêty
28 stycznia. Plan dochodów zosta³ ustalony w wysoko�ci 682 931 817 z³,
za� plan wydatków - 603 822 431 z³.

Dochody i wydatki
województwa

W bud¿ecie wyodrêbniono wydatki,
które maj¹ s³u¿yæ realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 � 2013. Na ten cel przewidziano 91 430 000 z³.

Plan wydatków bud¿etu województwa
podkarpackiego na rok 2008 ustalono
w wysoko�ci 603 822 431 z³. Na kwotê tê
sk³adaj¹ siê wydatki bie¿¹ce (w tym
wynagrodzenia i pochodne), dotacje,
wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, wydatki z tytu³u
porêczeñ i gwarancji udzielonych przez
jednostkê samorz¹du terytorialnego,
a tak¿e wydatki maj¹tkowe.

Planowy deficyt bud¿etu wojewódz-
twa podkarpackiego na koniec 2008 roku
zosta³ ustalony w wysoko�ci 2 789 020 z³.
Maksymaln¹ wysoko�æ porêczeñ, jakie
mo¿e udzieliæ Zarz¹d Województwa
Podkarpackiego w roku 2008 przewi-
dziano w kwocie 46 889 611 z³.

W bud¿ecie zosta³a utworzona rezerwa
ogólna w kwocie 4 150 000 z³. Rezerwa

gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, dla
którego instytucj¹ po�rednicz¹c¹ jest sa-
morz¹d województwa, ustalono w kwo-
cie 39 854 585 z³. Natomiast wydatki na
realizacjê programów i projektów reali-
zowanych z udzia³em �rodków bud¿etu
Unii Europejskiej okre�lono na kwotê
10 358 113 z³.

Dla instytucji kultury, samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
szkó³ wy¿szych oraz zak³adów aktywno-
�ci zawodowej okre�lono ogóln¹ kwotê
dotacji podmiotowych w wysoko�ci
43 566 543 z³. Dotacje te mog¹ zostaæ
przeznaczone na dofinansowanie dzia³al-
no�ci bie¿¹cej okre�lonego podmiotu. Na
finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych dla samodzielnych publicz-

Dochody i wydatki
województwa
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* Ochrona zdrowia � 2 705 000 z³,
w tym sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz �wiadczenia dla osób nieobjêtych
obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
sta¿e i specjalizacje medyczne;

* Pomoc spo³eczna � 313 806 z³,
w tym �wiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia spo³ecznego, regionalne o�rodki
polityki spo³ecznej;

* Pozosta³e zadania w zakresie polityki
spo³ecznej � 52 708 266 z³;

* Edukacyjna opieka wychowawcza
� 6 945 829 z³, w tym pomoc materialna
dla uczniów;

* Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska � 36 000 z³, w tym wp³ywy
i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem �rod-
ków z op³at i kar za korzystanie ze
�rodowiska, wp³ywy i wydatki zwi¹zane
z gromadzeniem �rodków z op³at pro-
duktowych;

* Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego � 2 023 320 z³, w tym biblioteki
i muzea.

Wydatki bud¿etu
* Rolnictwo i ³owiectwo � 21 459 400 z³,

w tym prace geodezyjno-urz¹dzeniowe
na potrzeby rolnictwa, zarz¹dy melioracji
i urz¹dzeñ wodnych, melioracje wodne,
program rozwoju obszarów wiejskich
2007�2013, pozosta³a dzia³alno�æ doty-
cz¹ca m.in. programu pod nazw¹ �Na
winiarskich �cie¿kach Podkarpacia�, któ-
rego realizacja bêdzie przebiegaæ w la-
tach 2007�2009;

* Przetwórstwo przemys³owe �
97 540 360 z³, w tym rozwój przedsiê-
biorczo�ci, rozwój kadr nowoczesnej go-
spodarki i przedsiêbiorczo�ci;

* Transport i ³¹czno�æ � 210 123 320 z³,
w tym krajowe pasa¿erskie przewozy
kolejowe, infrastruktura kolejowa, krajowe
pasa¿erskie przewozy autobusowe, lokal-
ny transport zbiorowy, drogi publiczne
wojewódzkie, usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych;

* Turystyka � 150 000 z³, w tym
zadania w zakresie upowszechniania tu-
rystyki;

* Gospodarka mieszkaniowa � 988 000 z³,
w tym gospodarka gruntami i nierucho-
mo�ciami;

* Dzia³alno�æ us³ugowa � 4 164 649 z³,
w tym biura planowania przestrzennego,
prace geologiczne, o�rodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, prace geo-
dezyjne i kartograficzne;

* Informatyka � 1 896 000 z³;
* Nauka � 1 184 023 z³;
* Administracja publiczna � 78 368 453 z³,

w tym urz¹d wojewódzki, samorz¹dowe
sejmiki województw, urz¹d marsza³kow-
ski, komisje egzaminacyjne, promocja jed-
nostek samorz¹du terytorialnego;

* Obs³uga d³ugu publicznego �
11 555 795 z³, w tym obs³uga papierów
warto�ciowych, kredytów i po¿yczek jed-
nostek samorz¹du terytorialnego, rozli-
czenia z tytu³u porêczeñ i gwarancji
udzielonych przez skarb pañstwa lub
jednostkê samorz¹du terytorialnego;

* Ró¿ne rozliczenia � 5 961 406 z³,
w tym rezerwy ogólne i celowe;

* O�wiata i wychowanie � 44 911 276 z³,
w tym szko³y podstawowe specjalne,
gimnazja specjalne, szko³y zawodowe,
kolegia pracowników s³u¿b spo³ecznych,
zak³ady kszta³cenia nauczycieli, dokszta³-
canie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki
pedagogiczne;

* Szkolnictwo wy¿sze � 1 840 000 z³;
* Ochrona zdrowia � 27 697 800 z³,

w tym szpitale ogólne, lecznictwo psy-
chiatryczne, lecznictwo ambulatoryjne,
ratownictwo medyczne, medycyna pra-
cy, zwalczanie narkomanii, przeciwdzia-
³anie alkoholizmowi, sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne oraz �wiadczenia
dla osób nieobjêtych obowi¹zkiem ubez-
pieczenia zdrowotnego, sta¿e i specjali-
zacje medyczne;

* Pomoc spo³eczna � 2 376 040 z³,
w tym �wiadczenia rodzinne, zaliczka ali-

Wysoko�æ �rodków finansowych pochodz¹cych z bud¿etu województwa
podkarpackiego na 2008 rok przeznaczonych na finansowanie b¹d� dofi-
nansowanie najwiêkszych inwestycji na Podkarpaciu:

1. Transport i ³¹czno�æ/Infrastruktura kolejowa: opracowanie studium
wykonalno�ci modernizacji linii kolejowej Rzeszów�Warszawa oraz od-
cinka Rzeszów � Skar¿ysko�Kamienna � 2 500 000 z³.

2. Transport i ³¹czno�æ/Drogi publiczne wojewódzkie: przebudowa
mostu w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów�Kopki � 5 500 000 z³.

3. Informatyka/Pozosta³a dzia³alno�æ: budowa szerokopasmowej sieci
�wiat³owodowej dla województwa podkarpackiego � 1 050 000 z³.

4. Administracja publiczna/Promocja jednostek samorz¹du terytorialne-
go: promocja walorów i mo¿liwo�ci rozwojowych województwa w sieciach
teleinformatycznych przewo�ników lotniczych podejmuj¹cych obs³ugê
przedsiêbiorców i ludno�ci z Podkarpacia � 2 500 000 z³.

5. Ochrona zdrowia/Szpitale ogólne: Podkarpackie Centrum Ratownic-
twa Medycznego (PCRM) w Rzeszowie � 2 000 000 z³.

6. Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska/Gospodarka �cieko-
wa i ochrona wód: wykonanie sieci odprowadzenia wód opadowych
z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S1
Jasionka oraz terenów gminy Trzebownisko � 1 800 000 z³.

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Muzea: zadanie pod
nazw¹ �Rewitalizacja zabytkowych budynków Mane¿u, Kasyna i Storczy-
karni Muzeum-Zamku w £añcucie� � 2 877 000 z³.

mentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spo³ecznego, regionalne o�rodki polityki
spo³ecznej;

* Pozosta³e zadania w zakresie polityki
spo³ecznej � 30 985 336 z³, w tym
rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób
niepe³nosprawnych, wojewódzki urz¹d
pracy;

* Edukacyjna opieka wychowawcza
� 1 017 186 z³, w tym internaty i bursy
szkolne;

* Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska � 6 875 000 z³, w tym
gospodarka �ciekowa i ochrona wód,
wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadze-
niem �rodków z op³at i kar za korzysta-
nie ze �rodowiska, wp³ywy i wydatki
zwi¹zane z gromadzeniem �rodków
z op³at produktowych;

* Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego � 51 827 387 z³, w tym: pozosta³e
zadania w zakresie kultury, teatry, filhar-
monie, orkiestry, chóry i kapele, domy
i o�rodki kultury, �wietlice i kluby, galerie
i biura wystaw artystycznych, pozosta³e
instytucje kultury, biblioteki, muzea, ochro-
na zabytków i opieka nad zabytkami;

* Kultura fizyczna i sport � 2 901 000 z³,
w tym zadania w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu.

Oprac. Daniel Kozik
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Podpisanie umowy nast¹pi³o podczas
spotkania marsza³ka województwa podkar-
packiego Zygmunta Cholewiñskiego z Ar-
naldo Iezzi, pe³nomocnikiem firmy Borg-
Warner. Umowa warunkowa dotyczy
sprzeda¿y nieruchomo�ci o powierzchni
9,5 ha po³o¿onej na terenie Podkarpac-
kiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Jasionce. �wiatowy potentat w produk-
cji czê�ci samochodowych, jakim jest
BorgWarner, zamierza otworzyæ na obsza-
rze parku zak³ad produkuj¹cy turbosprê-
¿arki. Warto�æ inwestycji ma wynie�æ oko-
³o 50 mln z³. Pocz¹tkowo zatrudnienie
w zak³adzie znajdzie 150 osób, a do 2012
roku - 300 osób.

DK

Go�æmi marsza³ka byli prezes Marta Pó³torak, trener rzeszowskich ¿u¿lowców Rafa³ Wilk
oraz zawodnicy: Piotr Winiarz, Dawid Lampart i Mateusz Szostek. Gospodarz pogratulowa³
zawodnikom zajêcia w minionym sezonie czwartego miejsca w ¿u¿lowej ekstralidze. Prezes
Pó³torak przedstawi³a zamierzenia i plany ¿u¿lowców na zbli¿aj¹cy siê sezon, zdradzaj¹c przy
tym, ¿e zespó³ mierzy w ligowe podium. Zdaniem marsza³ka, rzeszowski zespó³ dysponuje
du¿ym potencja³em i jest gotowy do rywalizacji z najlepszymi dru¿ynami.

¯u¿lowcy przyjêli ¿yczenia wielu wygranych biegów i zajêcia jak najwy¿szej lokaty na
zakoñczenie tegorocznego sezonu. Prezes Marta Pó³torak i zawodnicy przekazali marsza³kowi
zaproszenie na swoje ligowe pojedynki, marsza³ek za� obdarowa³ go�ci upominkami.

RB

BorgWarner
w Parku

�wiatowy potentat w produkcji
czê�ci samochodowych firma Borg-
Warner wchodzi do Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego.
20 lutego podpisana zosta³a umowa
warunkowa o sprzeda¿y firmie nieru-
chomo�ci po³o¿onej na terenie parku.

Konferencja podzielona zosta³a na dwie
czê�ci zatytu³owane odpowiednio do jej tytu-
³u: misja oraz odpowiedzialno�æ. W pierwszej
czê�ci uczestnicy obrad mogli wys³uchaæ
wyst¹pieñ dotycz¹cych miêdzy innymi �Roli
i zadañ wspó³czesnej o�wiaty�, �Równo�ci
szans edukacyjnych dzieci m³odzie¿y� oraz
�Zamierzeñ polityki o�wiatowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej�. Druga czê�æ po�wiê-
cona zosta³a miêdzy innymi �Informacji
w sprawie finansowania Zak³adów Aktywizacji
Zawodowej�, �Zadaniom Kuratorium O�wiaty
w polskim systemie edukacji�, jak równie¿
�Mo¿liwo�ciom finansowania projektów o�wia-
towych ze �rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego�.

Konferencjê �O�wiata � misja i odpowie-
dzialno�æ� zorganizowa³o Podkarpackie Stowa-
rzyszenie Samorz¹dów Terytorialnych w Rze-
szowie oraz Federacja Inicjatyw O�wiatowych
w Warszawie. Patronat honorowy nad kon-
ferencj¹ objêli Minister Edukacji Narodowej
i Rzecznik Praw Obywatelskich. Patronem
medialnym by³a �Wspólnota� � Pismo Samo-
rz¹du Terytorialnego. W obradach wzi¹³
udzia³ marsza³ek województwa podkarpac-
kiego Zygmunt Cholewiñski.

RB

Konferencja zatytu³owana �O�wiata
� misja i odpowiedzialno�æ� odby³a 13
lutego w Rymanowie.

O o�wiacie

Przygotowuj¹cy siê do kolejnego ligowego sezonu ¿u¿lowcy Marmy-Stali
Rzeszów go�cili u marsza³ka województwa podkarpackiego Zygmunta Chole-
wiñskiego.

¯u¿lowcy przed sezonem

Prezes Marmy-Stali Rzeszów Marta Pó³torak i ¿u¿lowcy
z marsza³kiem Zygmuntem Cholewiñskim.

Kontrakt Wojewódzki okre�la zasady i warunki dofinansowania Regionalnego Programu
Operacyjnego. Okre�la równie¿ kwotê dofinansowania zadañ realizowanych przez Samorz¹d
Województwa Podkarpackiego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki

W ramach kontraktu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowi¹zuje siê do przekazania
na realizacjê Regionalnego Programu Operacyjnego �rodków z bud¿etu pañstwa pochodz¹-
cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do wysoko�ci 1 136 307 823 euro)
oraz innych �rodków z bud¿etu pañstwa, przeznaczonych na realizacjê projektów objêtych
pomoc¹ publiczn¹ (do wysoko�ci 130 164 517 euro).

Minister rozwoju regionalnego w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki zobowi¹zuje siê do przekazania na finansowanie
projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
�rodków z bud¿etu pañstwa w wysoko�ci 333 849 814 euro.

Strona samorz¹dowa, jako instytucja zarz¹dzaj¹ca, zobowi¹zuje siê do zapewnienia czê�ci
kwoty wk³adu krajowego na realizacjê Regionalnego Programu Operacyjnego do wysoko�ci
78 108 177 euro.

AGN

Kontrakt Wojewódzki podpisany

6 lutego 2008 roku marsza³ek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski
i wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca podpisali w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Kontrakt Wojewódzki. W imieniu rz¹du RP podpis pod kontraktem
z³o¿y³a minister rozwoju regionalnego El¿bieta Bieñkowska.
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� targi �� targi �� targi �� targi �� targi �

FERIEN MESSE 2008
� �NIGDY WCZE�NIEJ NIE BY£O TUTAJ

TYLE POLSKI�

Ferien Messe w Grazu to typowe targi
konsumenckie. W tym roku zgromadzi³y
oko³o 170 wystawców zarówno z Austrii
(g³ównie ze Styrii i Karyntii), jak i z zagranicy,
miêdzy innymi z Polski, Chorwacji, S³owe-
nii, Cypru, W³och, Egiptu, Tajlandii, Tunezji.
Na targach prezentowa³y siê zarówno na-
rodowe organizacje turystyczne i du¿e
biura podró¿y, jak i poszczególne miasta
i gminy, a tak¿e hotele, gospodarstwa
agroturystyczne i specjalistyczne firmy
zwi¹zane z przemys³em turystycznym.

Austriacy znani s¹ z tego, ¿e lubi¹
podró¿owaæ. W ci¹gu trzech dni targi
Ferien Messe odwiedzi³o ponad 10 000
go�ci. Jak wynika z informacji zebranych
przez organizatorów targów, prawie 70%
spo�ród zwiedzaj¹cych poszukiwa³o zagra-
nicznych ofert wakacyjnych, a  20% plano-
wa³o dalekie podró¿e.

Polsk¹ delegacjê spotka³o mi³e wyró¿-
nienie � dziêki uprzejmo�ci organizatorów
targów i aktywno�ci przedstawicieli POIT,
jako jedyni spo�ród wystawców mogli�-
my umie�ciæ banery reklamowe woje-
wództwa podkarpackiego i Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej w hallu targów
naprzeciwko wej�cia g³ównego. � Nigdy
jeszcze nie by³o tyle Polski na targach
w Grazu �  zauwa¿y³ jeden z mówców
otwieraj¹cych Ferien Messe.

Wed³ug danych Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej, Polska stanowi coraz czê�ciej
cel wakacyjnych wyjazdów Austriaków.
W�ród piêciu najczê�ciej odwiedzanych
przez nich regionów Polski znajduje siê
Podkarpacie, a w�ród miast, na drugim
miejscu po Krakowie najczê�ciej wymie-
niany jest Przemy�l.

Popularno�æ, jak¹ cieszy³o siê polskie
stoisko, by³a najlepszym potwierdzeniem
przytoczonych wy¿ej statystyk. Bezpo�red-
nio po ceremonii otwarcia,  na zaproszenie
dyrektora POIT w Wiedniu, na nasze

stoisko przybyli liczn¹ grup¹ honorowi
go�cie targów, z burmistrzem Grazu oraz
przedstawicielami rz¹du styryjskiego i dzien-
nikarzami. Czêstym go�ciem stoiska by³
honorowy konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w Grazu, dr Gerold Ortner.

Polskie stoisko cieszy³o siê du¿ym zain-
teresowaniem w�ród zwiedzaj¹cych. Nasze
materia³y promocyjne i drobne upominki
wrêczane go�ciom spotyka³y siê z bardzo
dobrym przyjêciem. Mamy nadziejê, ¿e
serdeczne przyjêcie, z jakim spotykali siê
odwiedzaj¹cy polskie stoisko, znajdzie od-
zwierciedlenie we wzro�cie liczby turys-
tów z Austrii wybieraj¹cych na swój cel
podró¿y województwo podkarpackie.

GRAZ � TWIERDZA
Z ARTYSTYCZN¥ DUSZ¥

Pierwsze wzmianki o Grazu pojawi³y
siê 880 lat temu. Ju¿ dwa i pó³ wieku
pó�niej Graz sta³ siê stolic¹ �rodkowej
Austrii, a tak¿e wielotetni¹ rezydencj¹
Habsburgów. Przez lata kszta³t miasta two-
rzyli w³oscy architekci i rzemie�lnicy. Po
zwyciêstwie Napoleona nad Habsburgami
w 1809 roku Graz przesta³ pe³niæ funkcjê
twierdzy, a wszystkie budowle obronne
zosta³y zburzone na rozkaz cesarza Francu-
zów. Dziêki okupowi zap³aconemu wtedy
przez mieszkañców Grazu, wie¿a zegarowa
wieñcz¹ca Schlossberg, czyli Wzgórze Zam-
kowe, pozosta³a nienaruszona i do dzi�
stanowi charakterystyczny punkt miasta.

W 1999 roku �ródmie�cie Grazu, jako
unikatowy zespó³ architektoniczny, ³¹cz¹cy
w sobie style gotycki, renesansowy, baro-
kowy, klasycystyczny a¿ po art nouveau,
zosta³o wpisane na listê �wiatowego dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO. Graz zosta³
tak¿e wybrany Europejsk¹ Stolic¹ Kultury
2003 roku, dziêki czemu miasto odwiedzi³o
wtedy oko³o 2,5 miliona turystów. W tym
samym roku krajobraz Grazu wzbogaci³ siê
o futurystyczn¹ bry³ê Domu Sztuki, okre-
�lanego przez projektantów �przyjaznym
przybyszem z kosmosu�.

Obecnie licz¹cy prawie 290 tys. miesz-
kañców Graz, drugie co do wielko�ci mia-
sto Austrii, jest prê¿nym o�rodkiem akade-
mickim, kulturalnym i gospodarczym.

STYRIA � ZIELONE
SERCE AUSTRII

Je¿eli zapytacie Austriaków, jakie jest
najlepsze miejsce do spêdzenia wakacji
w ich kraju, prawie na pewno odpowied�
zabrzmi �Styria�. Ka¿dy znajdzie tutaj co�
dla siebie: jeziora, góry, winnice, sady,
stare zamki, �ród³a termalne, olbrzymie
po³acie lasów. Smakoszom przypadn¹ do
gustu specja³y lokalnej kuchni, podlane
miejscowymi winami. Wielu przybyszów
zagustuje w smaku �czarnego z³ota Styrii�,

Od 25 do 27 stycznia 2008 roku w Grazu odbywa³y siê Miêdzynarodowe Targi
Turystyczne Ferien Messe. Na polskim stoisku, prowadzonym przez Polski
O�rodek Informacji Turystycznej w Wiedniu, swoje indywidualne prezentacje
zorganizowa³y województwo podkarpackie oraz miasto Przemy�l.

Styria, austriacki kraj zwi¹zkowy, którego stolic¹ jest miasto Graz, to od kilku
lat region partnerski województwa podkarpackiego.

Informowanie zainteresowanych podró¿¹ do Polski stanowi sta³y element targów
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Polak � Austriak dwa bratanki,
czyli Ferien Messe Graz 2008
Polak � Austriak dwa bratanki,
czyli Ferien Messe Graz 2008
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Na targach w cesarsko-królewskim
Wiedniu nasz region by³ obecny po raz
drugi. Na stoisku narodowym, zorgani-
zowanym przez Polski O�rodek Infor-
macji Turystycznej w Wiedniu, obecny

Podkarpackie nad Dunajem

Z czego znane jest Podkarpackie? Czego tu szukaj¹ Austriacy? Na te pytania
mo¿na by³o znale�æ odpowiedzi podczas miêdzynarodowych targów turys-
tycznych �Ferien Messe� w Wiedniu, odbywaj¹cych siê od 17 do 20 stycznia
2008 r.

Podkarpackiego oraz Urz¹d Miasta Prze-
my�la.

Tegoroczn¹ edycjê targów zwiedzi³a
rekordowa liczba zwiedzaj¹cych � ponad
153 tys. ludzi. Oferty dla zwiedzaj¹cych
przygotowa³o 820 wystawców z 60
pañstw. W tym roku targi po³¹czone by³y
z prezentacj¹ salonu samochodowego
Vienna Autoshow, co podnios³o atrakcyj-
no�æ �Ferien Messe� i zwiêkszy³o liczbê
odwiedzaj¹cych.

Region podkarpacki oraz miasto Prze-
my�l, jak zawsze zaoferowa³y zwiedzaj¹-
cym bardzo dobre materia³y promocyjne
i fachow¹ obs³ugê. Najwiêkszym zainte-
resowaniem cieszy³y siê wszelkie infor-
macje dotycz¹ce historii regionu z okresu
I wojny �wiatowej, foldery �Regionalne
inspiracje�, �Szlaki tematyczne�, �Zamki,
dwory i pa³ace�, �Województwo podkar-
packie � najwiêksze atrakcje turystyczne�
oraz mapy.

Podczas targów polskie stoisko go-
�ci³o przedstawicieli mediów austriac-
kich i miejscowych touroperatorów,
którzy podkre�lali wp³yw promocji tar-
gowej na stale rosn¹ce zainteresowanie
Austriaków wyjazdami do Polski. Sto-
isko odwiedzili tak¿e prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej Rafa³ Szmytke
oraz dyrektor Katarzyna Sobierajska.
Wielk¹ pomoc okaza³ dyrektor POIT
w Wiedniu W³odzimierz Szel¹g, któremu
nale¿¹ siê szczególne s³owa uznania za
przygotowanie polskiego stoiska.

Izabela Fac

by³ tak¿e region ma³opolski oraz miasta:
Kraków, Bielsko-Bia³a, Czêstochowa,
£ód� oraz Przemy�l. Podkarpackie nad
Dunajem reprezentowane by³o przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa

Na podkarpackim stoisku.

czyli oleju z pestek dyni, której uprawa jest
tutejsz¹ specjalno�ci¹. Z podziwem ogl¹-
dali�my stoisko targowe jednego z gospo-
darstw agroturystycznych, gdzie oprócz
wspomnianego oleju z pestek dyni, mo¿na
by³o ogl¹daæ, próbowaæ i kupowaæ pestki
dyni w kilkunastu smakach, a tak¿e produ-
kowane z dyni myde³ka, a nawet czekoladê.

Styria to drugi co do wielko�ci oraz
czwarty pod wzglêdem liczby ludno�ci
kraj zwi¹zkowy Austrii. Od 2005 roku
Styria  jest regionem partnerskim woje-
wództwa podkarpackiego. Obecnie kontak-
ty pomiêdzy naszymi regionami dotycz¹
wymiany do�wiadczeñ oraz wspólnych
przedsiêwziêæ miêdzy innymi w dziedzi-
nach wykorzystywania odnawialnych
�róde³ energii (projekt �Termy Podkarpac-
kie�), produkcji win oraz tworzenia pro-
duktów turystycznych. Udzia³ delegacji
województwa podkarpackiego w targach
odbywaj¹cych siê w stolicy Styrii, to
dobry pomys³ na rozwijanie wiêzi part-
nerskich pomiêdzy naszymi regionami.

Krzysztof Zaj¹czkowski
�Dom Sztuki� w Grazu.
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Kiedy i gdzie narodzi³a siê trady-
cja turków wielkanocnych, nikt
dok³adnie nie wie. W Radomy�lu
t³umacz¹ to dwojako, jednak¿e
obydwie historie wi¹¿¹ siê z wie-
deñsk¹ wypraw¹ króla Jana. We-
d³ug niektórych, w owej wyprawie
wziêli udzia³ ch³opi radomyscy. Po
powrocie z wiedeñskiej eskapady,
wiosn¹ 1684 roku, to oni mieli
w zdobycznych, paradnych turec-
kich strojach udaæ siê do miejsco-
wego ko�cio³a, by tu podziêkowaæ
za szczê�liwy powrót z wojny. Po
mod³ach za�, jako ¿e by³ to Wielki
Pi¹tek, zaci¹gnêli stra¿ przy grobie
Chrystusa i pe³nili j¹ a¿ do wielka-
nocnego poranka. Druga wersja
narodzin owej tradycji wi¹¿e siê
z przybyciem na radomysk¹ ziemiê
tureckich jeñców, którzy tu ochrz-
czeni i osiedleni, otrzymali przywi-
lej pe³nienia stra¿y przy Grobie
Pañskim.

Jakakolwiek by by³a geneza ponad
trzechsetletniej ju¿ tradycji, jest ona
w Radomy�lu nad Sanem wci¹¿
¿ywa i nie brakuje chêtnych do jej
kultywowania. ¯o³nierze tutejszej
Armii Tureckiej pojawiaj¹ siê na
ulicach miejscowo�ci w Wielki Pi¹-
tek i tego dnia zaci¹gaj¹ stra¿ przy
grobie Chrystusa. Noc z Wielkiej So-
boty na Niedzielê Wielkanocn¹ jest
dla nich bardzo pracowita. To oni
w³a�nie, jeszcze przed �witem, roz-
poczynaj¹ zwo³ywanie wiernych na
mszê rezurekcyjn¹. Pobudka nie
omija nawet proboszcza, który
musi pokazaæ siê chocia¿by w oknie,
by ¿o³nierze zyskali pewno�æ, i¿
msza siê odbêdzie.

¯o³nierze radomyskiej armii maj¹
co robiæ zarówno po mszy, jak
i nazajutrz, w Poniedzia³ek Wielka-
nocny. Dni owe up³ywaj¹ im na
defiladach w towarzystwie orkie-
stry dêtej i rzesz ciekawskich oraz
na odwiedzinach miejscowych gos-
podarzy. Podczas ka¿dej z takich
wizyt szacowny turecki basza sk³ada
w ka¿dym obej�ciu wierszowane
¿yczenia, domownicy za� rewan-
¿uj¹ siê poczêstunkiem i skromny-
mi datkami.

Rafa³ Baranowski
Fot. Rafa³ Baranowski

� reporta¿�� reporta¿�� reporta¿�� reporta¿�� reporta¿�

Turki, turki id¹!Turki, turki id¹!

� Turki, turki id¹! � taki okrzyk rozbrzmiewa w Wielkanocn¹ Niedzielê
w kilku miejscowo�ciach naszego regionu. Wszêdzie tam, gdzie ¿ywe s¹
tradycje siêgaj¹ce czasów Jana III Sobieskiego i odsieczy wiedeñskiej. Do
niew¹tpliwie najs³ynniejszych w naszym regionie wielkanocnych harcowni-
ków zaliczaj¹ siê cz³onkowie Armii Tureckiej z Radomy�la nad Sanem.
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Zarówno Wielkanoc, jak i Bo¿e Naro-
dzenie s¹ �wiêtami pocz¹tku roku. O ile
jednak obchodzeniu �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia towarzyszy³o pe³ne nadziei oczeki-
wanie na obudzenie siê przyrody po okre-
sie, kiedy zamiera³a wraz z malej¹c¹ moc¹
jesiennego s³oñca, to Wielkanoc, bêd¹c¹
�wiêtem wiosennym, traktowano jako po-
cz¹tek wegetacji ro�lin, umo¿liwiaj¹c¹ roz-
poczêcie prac przy uprawie ziemi. �wiêta
wielkanocne poprzedza okres 40-dniowego
postu, którego kulminacja przypada
w Wielkim Tygodniu. Przed Wielkanoc¹,
podobnie jak i przed Bo¿ym Narodzeniem,
porz¹dkowano obej�cia wiejskie, bielono
�ciany i wnêtrza domów, myto pod³ogi
i sprzêty, zmieniano s³omê w siennikach,
jednym s³owem stwarzano warunki do
godnego prze¿ywania czasu �wi¹tecznego.
Wierzono tak¿e, ¿e pomy�lny rezultat wielu
obrzêdów zale¿a³ nie tylko od czysto�ci

otoczenia, ale równie¿ ludzi. St¹d wczes-
nym �witem w Wielki Pi¹tek, tak by nikt nie
widzia³, udawano siê do rzek i strumieni,
bowiem bie¿¹ca woda mia³a byæ wówczas
obdarzona cudown¹ moc¹ i umycie siê
w niej zapewnia³o zdrowie i urodê w ca-
³ym nadchodz¹cym roku.

Szczególnymi w³a�ciwo�ciami odznacza³a
siê �woda krzy¿owa�, czyli pochodz¹ca
z miejsc, gdzie ³¹czy³ siê dwa strumienie.
Wodê przynoszono tak¿e do domu i myto
zwierzêta, przede wszystkim krowy, by
by³y zdrowe i dawa³y du¿o mleka.

PALMY

Cykl �wi¹t wielkanocnych rozpoczyna
Niedziela Palmowa, dawniej nazywana tak¿e
kwietn¹ lub wierzbn¹, obchodzona na
pami¹tkê wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
Najwa¿niejsz¹ rolê w obrzêdowo�ci Nie-

dzieli Palmowej odgrywa³a ga³¹zka wierzby.
Wczesnym rankiem, uciêt¹ wcze�niej i roz-
winiêt¹ w domu ga³¹zk¹ wierzbow¹ wza-
jemnie siê uderzano, mówi¹c przy tym:

Palma bije, ja nie bije,
Za sze�æ noc � Wielkanoc.

Rozwijaj¹ca siê na wiosnê ga³¹zka wierz-
by by³a znakiem pocz¹tku misterium zmar-
twychwstania ¿ycia, a uderzanie ni¹ mia³o
pobudziæ moce ¿yciowe ludzi i przekazaæ
energiê witaln¹, któr¹ symbolizowa³o od-
radzaj¹ce siê ka¿dego roku drzewo.

G³ównym sk³adnikiem palm wielka-
nocnych jest ga³¹zka wierzby z rozwiniê-
tymi baziami, do której dodawano uschniêty
kwiat tataraku zwany szuwarem, k³uj¹ce
ga³¹zki ja³owca i bukszpan. Dzi� ju¿
zapomnianym sk³adnikiem palmy wielka-
nocnej by³a k³okoczka, z której robiono
ma³e krzy¿yki i przybijano nad drzwiami
domów, by chroni³y przed piorunami
i po¿arem.

Kiedy� palmy obwi¹zywano sznurkiem,
który pó�niej by³ czê�ci¹ bicza u¿ywanego
przy pierwszym wypêdzaniu byd³a na pa-
stwisko.

Po powrocie z ko�cio³a obchodzono
z palm¹ dom trzy razy dooko³a, uderzaj¹c
w ka¿dy wêgie³ trzy razy. Czêsto po³ykano
bazie, wierz¹c, ¿e zapobiega to chorobom
gard³a.

Zwykle przygotowywano i zanoszono
do ko�cio³a dwie palmy. Jedn¹ zatykano
najczê�ciej w Poniedzia³ek Wielkanocny
w polu, drug¹ przechowywano w wielkim
poszanowaniu i u¿ywano uderzaj¹c byd³o
przy pierwszym wypêdzaniu na pastwisko
na wiosnê oraz stawiano na oknie przy
nadci¹gaj¹cej burzy, by chroni³a dom przed
piorunami. Popio³em ze spalonej palmy
posypuje siê g³owy w Popielec.

Z Niedziel¹ Palmow¹ wi¹za³ siê jeszcze
jeden zwyczaj, dzi� ju¿ zupe³nie zapomnia-
ny. Do pocz¹tków XX wieku w Niedzielê
Palmow¹ po domach chodzi³y dzieci
z najbiedniejszych rodzin i zbiera³y jaja na
�wiêta. Mówiono na to �chodzenie z pa-
syjk¹�, od noszonego przez dzieci krzy¿y-
ka przybranego ja³owcem.

Po wej�ciu do domu dzieci recytowa³y
wierszyk, którego tekst zapisano przed laty
w jednej z podrzeszowskich wsi:

Przychodzi nam tu Kwietna Niedziela,
Nie ma czem przywitaæ Pana Zbawiciela,
Ciê¿ka zima by³a, wszystko wymrozi³a,
Dla Pana Jezusa nic nie zostawi³a,
A ja mu poznoszê,
O jajeczko proszê,
Nie tylko ze zmuszenia jeno z ³askawo�ci,
Bêdzie wam zap³at¹ z nieba wysoko�ci.

� tradycja �� tradycja �� tradycja �� tradycja �� tradycja �

�wiêtowanie Wielkanocy

Istot¹ �wiêta jest powrót do czasu sakralnego � okresu g³êbokich prze¿yæ
i przeistoczeñ. Kiedy� wierzono, ¿e od zespo³owych uniesieñ i zaanga¿owa-
nia zale¿y magiczna skuteczno�æ �wi¹t. Istotnym warunkiem �wiêta by³
nadmiar, g³ównie po¿ywienia, weso³o�ci i zabawy, maj¹cy powodowaæ odno-
wienie natury i spo³eczeñstwa. Zbli¿aj¹ce siê �wiêta wielkanocne stwarzaj¹
okazjê do przypomnienia kilku wybranych przejawów najstarszej tradycji
zwi¹zanych z tym szczególnym czasem.

Turki.

�wiêtowanie Wielkanocy
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Po otrzymaniu jajek dzieci dawa³y gos-
podyni krzy¿yk do poca³owania i wycho-
dzi³y z domu.

O�WI¥T

W Wielk¹ Sobotê �wiêcono po¿ywienie
wielkanocne, czyli jak mówiono �o�wi¹t�.
W koszu niesionym do �wiêcenia znajdowa³y
siê bu³ka zwana pask¹, jaja, sól, miêso,
chrzan i czêsto ocet w buteleczce, a ponadto
mas³o i ser. Podobnie jak obecnie, ceremo-
nia �wiêcenia odbywa³a siê przed ko�cio-
³em, b¹d� gdy nie by³o we wsi ko�cio³a,
w pobli¿u kapliczki lub w wybranym domu,
do którego przywo¿ono ksiêdza. Po uroczy-
sto�ci szybko powracano do domu, by nie
b³¹dziæ w ci¹gu roku. Wierzono tak¿e, ¿e
szybki powrót do domu zapewnia³ powo-
dzenie dziewczêtom, które mia³y szybko
wyj�æ za m¹¿. Po powrocie do domu nie
wchodzono do �rodka, ale obchodzono
trzy razy wokó³, uderzaj¹c w wêg³y ko-
szem z po�wiêconym po¿ywieniem.

Szczególn¹ rolê w obrzêdowo�ci �wi¹t
wielkanocnych pe³ni³y jaja. W Wielki Pi¹-
tek gotowano jaja, �wiêcono je w Wielk¹
Sobotê i wykonywano pisanki. Niemal na
ca³ym �wiecie malowane jaja by³y symbolem
¿ycia i p³odno�ci. W pó�niejszej interpretacji
chrze�cijañskiej jajo zaczê³o funkcjonowaæ
jako symbol Chrystusa Zmartwychwsta³ego

i duszy nie�miertelnej. Dziewczêta na
wydaniu malowa³y pisanki z my�l¹, ¿e
podaruj¹ je ch³opakom. W Niedzielê Wiel-
kanocn¹ zbierano wszystkie skorupki z po-
�wiêconych jaj do przetaka i rzucano na
dach domu, by kurczêta dobrze siê lêg³y
i nie oddala³y od domu. Niekiedy skorupy
jaj k³adziono pod strzechê, ¿eby krowy
dawa³y du¿o mleka. Dla zapewnienia
urodzaju skorupy jaj rzucano na grz¹dki
cebuli oraz pod drzewa owocowe, g³ównie
jab³onie. W okolicach Tarnobrzega skorupy
z po�wiêconych jaj wyrzucano na rozsadê
kapusty wierz¹c, ¿e bêdzie mia³a kszta³tne
i twarde g³ówki.

Uroczysty charakter mia³o �niadanie
wielkanocne. Czêsto poprzedza³o je zje-
dzenie chrzanu. Obfito�æ po¿ywienia na
stole wielkanocnym mia³a zapewniæ po-
my�lno�æ i dostatek w nadchodz¹cym roku.
Od dawna obrzêdowy charakter ma dziele-
nie siê jajkiem i sk³adane przy tym ¿yczenia.
Przy spo¿ywaniu jajka uwa¿ano, by ¿adna
czê�æ nie spad³a na ziemiê. Po ¿yczeniach
zasiadano do sto³u i jedzono ¿ur gotowany
na rosole z kie³bas i szynek, nastêpnie
kie³basê, placki oraz bu³kê. Resztki jedzenia
odk³adano i dawano pó�niej zwierzêtom.

W okolicach Jaros³awia po po³udniu
w Niedzielê Wielkanocn¹ ch³opcy odwie-
dzali domy, w których mieszka³y dziew-

czêta, prosz¹c o pisanki. Czasem ch³opcy
uderzali o siebie zebranymi pisankami;
czyja pêk³a, ten musia³ daæ drugiemu
najpiêkniejsz¹, jak¹ posiada³.

Powszechnie przestrzegano, by po za-
chodzie s³oñca nie je�æ po�wiêconego po-
¿ywienia, czyli �o�wi¹tu�.

Warto przy okazji wspomnieæ o jednej,
kiedy� popularnej potrawie wielkanocnej
przygotowywanej z u¿yciem serwatki. Na
dwa tygodnie przed �wiêtami wlewano
serwatkê do naczynia, dodawano dwie
³y¿ki jêczmienia i kawa³ek skórki z ¿ytniego
chleba. Garnek przykrywano i ustawiano
w ciep³ym miejscu. Po uki�niêciu i przece-
dzeniu serwatkê przechowywano w ch³od-
nym miejscu. Przed podaniem na �niadanie
wielkanocne serwatkê podgrzewano i do-
dawano starty chrzan, gotowane jaja oraz
pokrojon¹ wêdzonkê i szynkê.

Równie¿ wspó³cze�nie w wielu domach
przygotowuje siê tradycyjne potrawy i prak-
tykuje niektóre zwyczaje, do których nale¿y
przybranie �wi¹tecznego sto³u barankiem,
palm¹ oraz pisankami. Niedziela Wielka-
nocna jest okazj¹ do spotkañ w gronie
rodziny, dzielenia siê jajkiem i sk³adania
sobie ¿yczeñ. W wielu miejscowo�ciach
Wielkanocy towarzyszy barwny zwyczaj
stra¿y grobowych zwanych turkami.

Krzysztof Ruszel

Niemal na ca³ym �wiecie malowane jaja uznawano za symbol ¿ycia i p³odno�ci
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� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �

Wielkanocne przysmaki
Podkarpackiego

Wielkanoc to �wiêta kojarz¹ce siê z obficie zastawionym sto³em, tradycyj-
nym jedzeniem oraz uroczystym �wiêtowaniem w gronie rodziny. Ka¿dy
region posiada w³asn¹ tradycjê przekazywan¹ z pokolenia na pokolenie, nie
sposób wyliczyæ przepisów na potrawy i wypieki. Z uwagi na zbli¿aj¹ce siê
�wiêta w tym numerze �Przegl¹du� prezentujemy tradycyjne podkarpackie
przysmaki wielkanocne.

s³odkim smakiem sera i charakterystycz-
nym aromatem bakalii.

UDZIEC WIEPRZOWY
PIECZONY Z KO�CI¥

Udziec wieprzowy pieczony z ko�ci¹
znajduje siê na Li�cie Produktów Tradycyj-
nych od 12 czerwca 2007 roku. Produkowa-
ny jest przez Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego
�SZAREK� w Widnej Górze w powiecie
jaros³awskim.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e receptura pie-
czonego ud�ca wywodzi siê z kuchni
litewskiej. Wspominaj¹ o tym Maria Lemins
i Henryk Vitry � autorzy ksi¹¿ki pt. W staro-
polskiej kuchni i przy polskim stole: �S³yn-
na litewska szynka, bardzo silnie uwêdzo-
na, krajana na surowo na najcieñsze plastry,
jest wêdlin¹ o wyj¹tkowo szlachetnym
aromacie�.

Udziec wieprzowy pieczony z ko�ci¹
by³ podstawowym daniem podawanym na
niemal wszystkich ucztach urz¹dzanych
w dworach powiatu jaros³awskiego pod-
czas �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielkano-
cy oraz do¿ynek. Barbara Ogonowska
w ksi¹¿ce �wiêta polskie � tradycja i oby-
czaje, pisze: W Wielkanoc najwiêksze
�wiêto doroczne nie godzi³o siê bowiem
gotowaæ ani te¿ rozpalaæ �wielkiego� ognia
pod kuchni¹. Daniem najwa¿niejszym by³a
szynka, najlepiej ca³a i z ko�ci¹, uwêdzona
w ja³owcowym dymie.

Kszta³t zewnêtrzny ud�ca o masie 5 �10
kg przypomina nieregularny sto¿ek. Miêso
jest oplecione cienk¹ warstw¹ t³uszczu
i skóry. Ma kolor ciemnobr¹zowy, prze-
chodz¹cy w ciemn¹ wi�niê, na przekroju
jasnoró¿owy z bia³ym oplotem. Udziec

SEROWIEC SÊDZISZOWSKI

Serowiec sêdziszowski zosta³ wpisany
na Listê Produktów Tradycyjnych 25 kwietnia
2007 roku. Producentem tego wypieku jest
Zak³ad Cukierniczo-Piekarniczy IZA Iza-
bela Szczêch w Rzeszowie.

Sernik jest potraw¹, która stanowi ele-
ment dziedzictwa kulinarnego ziemi sêdzi-
szowskiej. Przepis na jego przygotowanie
gospodynie z okolic Sêdziszowa przekazy-
wa³y z pokolenia na pokolenie. Sernik,
nazywany serowcem lub syrowcem, by³
pieczony jedynie na wielkie �wiêta � Wiel-
kanoc i Bo¿e Narodzenie. Co ciekawe,
pomimo, i¿ wszystkie produkty potrzebne
do przygotowania ciasta by³y dostêpne
i pochodzi³y z w³asnego gospodarstwa, to
serniki czê�ciej pieczono jedynie w boga-
tych domach, poniewa¿ ser by³ produk-
tem luksusowym, a sernik s³yn¹³ jako
smako³yk.

Charakterystyczn¹ cech¹ tego trójkolo-
rowego ciasta jest wyra�ne wyodrêbnienie
trzech warstw. Od spodu warstwa kruche-

go ciasta, po�rodku masa serowa z wi-
docznymi bakaliami (rodzynkami, skórk¹
pomarañczow¹), z wierzchu jest pokryty
bia³ym lukrem lub ciemn¹ polew¹ czekola-
dow¹. Serowiec sêdziszowski wyró¿nia siê

cechuje charakterystyczny smak pieczone-
go i wêdzonego miêsa, o wyra�nie wyczu-
walnym aromacie przypraw: li�cia lauro-
wego, czosnku, ziela angielskiego oraz
lubczyku ogrodowego.
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Wielkanocne przysmaki
Podkarpackiego
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STAROPOLSKI CHLEB SANACYJNY,
PIECZONY NA DREWNIE

I LI�CIACH KAPUSTY

�Staropolski chleb sanacyjny, pieczony
na drewnie i li�ciach kapusty� nazw¹,
metod¹ wyrobu oraz technik¹ wypieku
nawi¹zuje do tradycji Polski Sanacyjnej.
We wsi Bia³obrzegi k. £añcuta wypiekano
chleb wiejski regularnie, do dzi� metoda
wypieku nie uleg³a zmianom. Chleb zosta³
wpisany na Listê Produktów Tradycyjnych
19 wrze�nia 2005 roku.

W procesie pieczenia bardzo wa¿n¹
rolê spe³niaj¹: piec chlebowy (zwyk³y z ce-
g³y, bez zegarów i innych parametrów,
opalany drewnem iglastym, nadaj¹cym nie-
powtarzalny zapach oraz aromat), pociask
zwany o¿ogiem (do wygarniania wêglików
drzewnych), pomiet³o do obmiatania po-
sadzki pieca z popio³u oraz ³opata.

Chleb jest pieczony na trzonie, tzn.
bezpo�rednio na rozgrzanej drewnem so-
snowym cegle, st¹d na powierzchni dolnej
skórki zdarza siê zauwa¿yæ kawa³ki wêgli-
ków drzewnych. Skórka jest lekko roze-
rwana, a dolna lekko przypieczona z odci-
skiem li�cia kapusty lub chrzanu oraz otr¹b
¿ytnich. Miêkisz elastyczny o równomiernej
porowato�ci, o bardzo dobrej krajalno�ci,
z nasionami kminku lub czarnuszki. Chleb
ma kszta³t okr¹g³y, kopulasty, nie g³adki,
z odciskiem ga³¹zek wiklinowego kosza

na powierzchni. Charakteryzuje siê sma-
kiem i zapachem kwaskowatym, charakte-
rystycznym dla chleba ¿ytniego. Dolna
skórka o smaku i zapachu li�ci kapusty.

¯UR
RZESZOWSKI

¯ur rzeszowski zosta³ dopisany do Listy
Produktów Tradycyjnych 4 wrze�nia 2007
roku. Kremowa zupa o barwie jasnoszarej,
wyró¿nia siê smakiem i zapachem lekko
kwa�nym. ¯ur mo¿e mieæ konsystencjê
gêstsz¹ lub rzadsz¹ w zale¿no�ci od ilo�ci
dodanej wody lub zakwasu. Podobnie jest
z kwasowo�ci¹. W zale¿no�ci od upodo-
bañ, do ¿uru mo¿na dodawaæ ser, grzyby,
wêdlinê, a tak¿e jajka.

Dowodem na d³ugowieczne tradycje
wytwarzania ¿uru w rejonach Rzeszowsz-
czyzny s¹ przekazy starszych gospodyñ
oraz przepis pochodz¹cy z zachowanej do
obecnych czasów starej ksi¹¿ki kuchar-
skiej, która by³a u¿ywana na pañskim
dworze w Hy¿nem. Ponadto wed³ug wy-
wiadów etnograficznych przeprowadzo-
nych w latach 90. na terenach pogranicza
Rzeszowiaków i Lasowiaków, jajka i wê-
dlina by³y typowym dodatkiem do ¿uru
wielkanocnego. Czasami do ¿uru dodawa-
no kawa³ki suszonego sera.

Zgodnie z opini¹ uzyskan¹ w Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ¿ur by³
potraw¹ powszechn¹ u Lasowiaków i Rze-

szowiaków. Barszcz podbity mlekiem i jaja-
mi, z chlebem lub ziemniakami spo¿ywano
na �niadanie w dni powszednie i stanowi³
on podstawê po¿ywienia ludno�ci wiej-
skiej. Podczas ¿niw spo¿ywano barszcz
¿ytni podbity mlekiem lub jajami z dodat-
kiem twarogu.

Dr Krzysztof Ruszel, rzeszowski etno-
graf, wieloletni badacz kultury ludowej
Rzeszowiaków i Lasowiaków, w �Leksyko-
nie kultury ludowej� pisze: �(...) barszcz
zwany te¿ ¿urem � rodzaj polewki spo¿y-
wanej najczê�ciej rano. Wstêpne przygoto-
wanie, czyli kiszenie, barszczu polega³o na
zalaniu ciep³¹ wod¹ w specjalnym garnku
tzw. barszczowniku gar�ci m¹ki z ¿yta lub
owsa, zmielonej w ¿arnach. Przed gotowa-
niem, tj. wlewaniem zakwasu do wrz¹cej
wody, zbierano z wierzchu otrêby lub
cedzono przez sitko. W najubo¿szych ro-
dzinach jedzono barszcz czysty, dodaj¹c
jedynie czosnek, czasem mleko lub jaja.
Powszechnie jedzono barszcz z suszonym
bobem, rzadziej z drobn¹ fasolk¹ lub
twarogiem. W zamo¿nych gospodarstwach
w czasie wiosennych prac polowych do-
datkiem do barszczu by³a krajana kie³basa,
s³onina oraz jaja. ¯niwiarze w okolicy
Rzeszowa dostawali na �niadanie barszcz
¿ytni podbity mlekiem lub jajami, masz-
czony s³onin¹ ze skwarkami. ¯ur od wielu
lat stanowi³ podstawowe po¿ywienie ludzi
na wsi, a tradycja jego wytwarzania siêga
czasów Zygmunta III.�

D.B.
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� historia �� historia �� historia �� historia �� historia �

Prawdziwe oblicze studentów
Rzeszowa � próby manifestacji
m³odzie¿owych w Rzeszowie
w marcu 1968 roku

WYDARZENIA MARCOWE

Wie�ci o tak zwanych �wydarzeniach mar-
cowych� dotar³y do Rzeszowa z opó�nieniem.
Miejscowa prasa, w �lad za ogólnopolsk¹,
informowa³a w³a�ciwie tylko o wiecach potê-
piaj¹cych chuligañskie wybryki studentów.

21 marca 1968 roku odby³ siê na placu Zwyciêstwa w Rzeszowie (obecnie
plac Ofiar Getta) ogromny wiec z udzia³em tysiêcy mieszkañców wojewódz-
twa. I Sekretarz KW PZPR W³adys³aw Kruczek wyg³osi³ p³omienne przemó-
wienie, w którym podkre�la³ ca³kowit¹ lojalno�æ partii na terenie Rzeszowsz-
czyzny w stosunku do I sekretarza KC PZPR W³adys³awa Gomu³ki. Przy okazji
potêpi³ �wiatowy syjonizm i �¿ydowskich prowokatorów� wyst¹pieñ stu-
denckich w Warszawie, podkre�laj¹c, ¿e studenci Rzeszowa nie ulegli prowo-
kacji i zachowali spokój. Nastêpnego dnia �Nowiny Rzeszowskie� pisa³y
o ton¹cym w powodzi czerwonych szturmówek i transparentów t³umie
mieszkañców oraz o licznie zgromadzonej reprezentacji m³odzie¿y akade-
mickiej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej oraz Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej.
Propagandzie partyjnej uda³o siê przedstawiæ ca³y region jako ostojê spokoju
i �jednolitego frontu poparcia dla PZPR�. Rzeczywisto�æ wygl¹da³a jednak
zupe³nie inaczej. Na terenie ca³ego województwa odnotowano w tych dniach
ró¿ne formy protestu przeciwko polityce partii, zarówno ze strony m³odzie¿y,
jak i osób starszych.

Prawdziwe oblicze studentów
Rzeszowa � próby manifestacji
m³odzie¿owych w Rzeszowie
w marcu 1968 roku

Brak by³o niemal oficjalnych informacji na
temat faktycznego przebiegu wydarzeñ
w Warszawie, a najmniej chyba wiedziano
o ich przyczynach. Tymczasem na teren wo-
jewództwa przyby³a pewna liczba studentów
powracaj¹cych z uczelni w Warszawie, Kra-
kowie, Lublinie, Gdañsku i innych miastach,

do swych rodzin. Rozchodzi³y siê informacje
podawane przez zachodnie rozg³o�nie,
zw³aszcza Radio Wolna Europa. Nie ulega
w¹tpliwo�ci, ¿e drastyczne ró¿nice w tre�ci
informacji podawanych przez media uleg³e
partii, a pochodz¹cych �ze �róde³ nielegal-
nych� dolewa³y oliwy do ognia. Jedynymi
podmiotami, które posiada³y w miarê pe³n¹
wiedzê na temat charakteru wydarzeñ w War-
szawie i innych miastach by³o kierownictwo
PZPR i S³u¿by Bezpieczeñstwa. Zw³aszcza ta
ostatnia przygotowywa³a siê na wypadek
wybuchu niepokoju spo³ecznego. W ramach
tych przygotowañ wzmo¿ono kontrolê kores-
pondencji przez Wydzia³ �W� S³u¿by Bezpie-
czeñstwa. 15 marca wprowadzono na terenie
ca³ego województwa stan podwy¿szonej go-
towo�ci dla wszystkich funkcjonariuszy MO
i SB, anulowano im urlopy oraz zobowi¹za-
no do �cis³ego meldowania o miejscu aktual-
nego pobytu.

STUDENCKIE WYST¥PIENIA

Pierwszym chronologicznie wyst¹pieniem
solidarno�ci z protestuj¹cymi w Warszawie
studentami by³a demonstracja m³odzie¿y lice-
alnej w Przemy�lu, która odby³a siê wieczo-
rem 12 marca. Wziê³o w niej udzia³ kilkudzie-
siêciu uczniów, a S³u¿ba Bezpieczeñstwa na
drugi dzieñ po niej �spacyfikowa³a nastroje�
poprzez przeprowadzenie rozmów ostrze-
gawczych z rodzicami i nauczycielami uczest-
ników manifestacji. W nastêpnych dniach
z ca³ej Rzeszowszczyzny do Komendy Woje-
wódzkiej MO zaczê³y nap³ywa³y raporty
o pojawiaj¹cych siê na �cianach budynków
napisach i ulotkach wyra¿aj¹cych poparcie
dla studentów i potêpienie brutalno�ci MO.

W tym czasie zawrza³o w domach stu-
denckich WSI i WSP. Studenci opowiadali
sobie nawzajem zas³yszane historie o wyda-
rzeniach w Warszawie, niektórzy przekazywali
informacje podawane w zachodnich rozg³o-
�niach radiowych lub otrzymane od znajo-
mych w listach (pomimo kontroli korespon-
dencji). Powszechna by³a plotka, jakoby
w czasie manifestacji w Warszawie 8 marca
MO zabi³a dwie studentki. Brak informacji
o ich pogrzebie t³umaczono tym, ¿e w³adze
zatrzyma³y zw³oki, aby nie dopu�ciæ do
manifestacji w czasie uroczysto�ci pogrzebo-
wych. Grupa studentów przyst¹pi³a do orga-
nizowania akcji ulotkowej i wiecu studenc-
kiego. Studenci III i IV roku matematyki,
filologii polskiej i filologii rosyjskiej, a w�ród
nich Przemys³aw Pop³awski, Wojciech Pawlu�,
Andrzej Mytra i kilku innych planowa³o na
zebraniu Zrzeszenia Studentów Polskich uchwa-
liæ rezolucjê wyra¿aj¹ca poparcie dla studen-
tów z innych o�rodków akademickich. Praw-
dopodobnie w tym celu ich reprezentacja
uda³a siê do rektora WSP doc. dr. in¿.
Antoniego Wo�niackiego. Jednak uczelnianej
organizacji partyjnej kierowanej przez Adama
Raucha uda³o siê zniweczyæ te dzia³ania.
Starannie wybrani przez partiê przedstawiciele
studentów podpisali siê w sobotê 16 marca pod
rezolucj¹ nadzwyczajnej konferencji Zwi¹zku
M³odzie¿y Socjalistycznej potêpiaj¹c¹ �chuli-

Jedna z ulotek produkowanych i kolportowanych w marcu 1968 roku
przez studentów rzeszowskiej WSP.
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gañskie wybryki czê�ci m³odzie¿y Warszawy�.
Tymczasem w domu studenckim WSP przy al.
Bieruta (dzi� ul. Leopolda Okulickiego) stu-
denci I roku fizyki i wychowania technicznego
zaczêli przygotowywaæ ulotki. Czê�æ z nich
wykonano pismem rêcznym, za� czê�æ na
domowej amatorskiej drukarce. Pocz¹wszy
od nocy z 15 na 16 marca ulotki te by³y
kolportowane w ca³ym mie�cie przez 2�3-
-osobowe grupki studentów, którzy opuszcza-
li noc¹ dom studencki przez okno w piwnicy.
Stosowano zasadê, ¿e je�li jaki� student zosta³
w trakcie �akcji� zatrzymany i wylegitymowa-
ny przez patrol milicji, nie móg³ wiêcej wzi¹æ
udzia³u w kolporta¿u ulotek. Pojedynczy
studenci rozrzucali te¿ ulotki w ci¹gu dnia na
terenie uczelni, a na �cianach akademika
przy Bieruta pojawi³y siê napisy malowane
farb¹. Tre�æ ulotek mówi³a o solidarno�ci
studentów Rzeszowa ze studentami Warszawy,
Krakowa, Gdañska, £odzi i Lublina, ¿¹da³a
wolno�ci s³owa i przywrócenia spektaklu
�Dziady� w re¿yserii Kazimierza Dejmka.
Przy okazji �oberwa³o siê� te¿ sekretarzowi
komitetu uczelnianego PZPR, Adamowi Rau-
chowi. Jeden z napisów w budynku uczelni
g³osi³ �Precz z profesorem Rauchem� (w rze-
czywisto�ci Rauch by³ magistrem) oraz �Rauch
� wtórny analfabeta�. By³ to wyraz w�ciek³o�ci
studentów za inspirowan¹ przez uczelnian¹
PZPR proklamacjê rektorów rzeszowskich
uczelni, która potêpia³a strajkuj¹cych. W�ród
hase³ na ulotkach znalaz³o siê te¿ �Precz
z ZSRR�, co dla funkcjonariuszy S³u¿by Bez-
pieczeñstwa stanowi³o wystarczaj¹c¹ przes³an-
kê do ewentualnego skierowania sprawy do
prokuratury. W produkcji i kolporta¿u ulotek
bra³a udzia³ przynajmniej kilkunastoosobowa
grupa studentów. S³u¿bie Bezpieczeñstwa
w wyniku prowadzonego pó�niej dochodze-
nia uda³o siê ustaliæ przynajmniej czê�æ na-
zwisk uczestników tej akcji. Byli to: Artur
Klamra, Krzysztof Wygl¹da³a, Janusz Kulik,
Jan Szulc, Arkadiusz Mazur, Jacek Weber i nie
ustalona bli¿ej liczba innych studentów.

Podobne dzia³ania planowali tak¿e stu-
denci WSI, a czê�æ z nich kontaktowa³a siê
stale z kolegami z WSP. Prócz wymienionych,
pojedyncze ulotki (tak¿e przywiezione z Kra-
kowa i Warszawy) kolportowali równie¿ inni
m³odzi ludzie. Na drzwiach jednego ze sklepów
przy ul. Kopernika 16 marca powieszono
klepsydrê �Po krótkich a ciê¿kich cierpieniach,
prze¿ywszy lat 12, zmar³a w Warszawie w dniu
8 marca córka pa�dziernika: WOLNO�Æ i DE-

MOKRACJA, o czym zawiadamiaj¹ nieutulo-
ne w g³êbokim smutku osierocone dzieci�.

NIEDZIELNA MANIFESTACJA

Wobec braku mo¿liwo�ci wyra¿enia swej
opinii w ramach dzia³aj¹cych przy uczelniach
organizacji, czê�æ studentów postanowi³a zor-
ganizowaæ wiec protestacyjny. Informacje
o nim rozprzestrzeni³y siê w �rodowisku aka-
demickim g³ównie �poczt¹ pantoflow¹�,
a S³u¿ba Bezpieczeñstwa nie zaobserwowa³a
ulotek wzywaj¹cych do manifestacji. O go-
dzinie 10 w niedzielê 17 marca przed siedzib¹
Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie zgro-
madzi³a siê ok. 200-osobowa grupa studen-
tów i m³odzie¿y. Studenci, byæ mo¿e nie
maj¹c poczucia odpowiedniej si³y liczebnej,
nie wznosili okrzyków. Organizatorzy prote-
stu nie zadbali o wcze�niejsze przygotowanie
transparentów czy jakiegokolwiek programu
wiecu. Po oko³o dwudziestu minutach stu-
denci zaczêli siê rozchodziæ, a obecni na
Rynku funkcjonariusze MO i SB nie interwe-
niowali (ci ostatni wykonali jednak fotografie
manifestantów, wykorzystane w dalszych
dzia³aniach operacyjnych). Wieczorem z ko-
lei ruszy³a manifestacja studentów WSI, która
pocz¹tkowo w liczbie oko³o 60 osób, obesz³a
niemal ca³e centrum miasta, zatrzymuj¹c siê
przed kolejnymi domami studenckimi.
Do pochodu do³¹cza³o siê po kilka, kilkana-
�cie osób z poszczególnych akademików, tak
¿e ³¹cznie grupa przekroczy³a liczebno�æ 100
osób. Po drodze studenci �piewali i �miali siê
oraz obrzucali wyzwiskami napotkane patro-
le milicji, które nie interweniowa³y. Po za-
padniêciu zmroku studenci ma³ymi grupami
rozeszli siê do domów. Tego dnia funkcjonariu-
sze MO odkryli ulotki �Precz z brutalno�ci¹
MO� przyklejone� na murze aresztu milicyjne-
go przy ul. Marchlewskiego (dzi� ul. Leopol-
da Lisa-Kuli). Do kolejnego wyst¹pienia
studentów, planowanego prawdopodobnie
na 20 lub 21 marca, nie dosz³o. Mia³o siê ono
odbyæ przed g³ówn¹ bram¹ WSK Rzeszów,
a studenci planowali wówczas demonstracyj-
nie zniszczyæ gazety z przemówieniem W³adys³a-
wa Gomu³ki z 19 marca. Prawdopodobnie du¿a
czê�æ aktywnych wcze�niej w manifestacjach
studentów zrezygnowa³a, zawiedziona postaw¹
czê�ci kolegów. Prawdopodobnie wspomniana
na pocz¹tku wielka manifestacja lojalno�ci
wobec partii 21 marca oraz ca³kowity brak
jakiejkolwiek wzmianki o próbach wyst¹pieñ
studenckich w lokalnej prasie ostatecznie

zniechêci³y m³odzie¿ WSP i WSI do dalszych
prób manifestacji. Oko³o 25 marca przesta³y
siê te¿ pojawiaæ ulotki.

POMARCOWE KONSEKWENCJE

Dla najaktywniejszych uczestników opisa-
nych wydarzeñ nie by³ to jednak koniec
sprawy. Przez szereg miesiêcy S³u¿ba Bezpie-
czeñstwa prowadzi³a dzia³ania maj¹ce na
celu ustalenie i ukaranie autorów �wrogiej
propagandy�. Poniewa¿ jednak miejscowej
PZPR zale¿a³o na zatuszowaniu rzeczywi-
stych nastrojów panuj¹cych w marcu 1968
roku w�ród studentów Rzeszowa, wyci¹gniê-
to wobec uczestników tylko konsekwencje
dyscyplinarne na uczelni. Na skutek inter-
wencji S³u¿by Bezpieczeñstwa w dniu 1
czerwca 1968 roku zawieszono w prawach
studenta: Janusza Kulika, Jana Szulca, Artura
Klamrê, Krzysztofa Wygl¹da³ê, Jacka Webera,
Edwarda Teodorczyka i Ewê Kruziewicz
(dwie ostatnie osoby za przekazywanie infor-
macji z innych o�rodków akademickich).
Janusz Kulik i Artur Klamra zostali relegowa-
ni z uczelni. Wprawdzie Arturowi Klamrze
decyzjê Senackiej Komisji Dyscyplinarnej
anulowa³ Minister O�wiaty i Szkolnictwa Wy¿-
szego, ale Januszowi Kulikowi, który w toku
�ledztwa wzi¹³ na siebie ca³¹ winê, bezpieka
skutecznie uniemo¿liwi³a podjêcie dalszych
studiów. Rozprawy przed komisj¹ dyscypli-
narn¹ ci¹gnê³y siê przez rok, a obserwacjê
aktywnych w marcu 1968 roku studentów
S³u¿ba Bezpieczeñstwa prowadzi³a prawie
do koñca 1972 roku.

I sekretarzowi KW PZPR W³adys³awowi
Kruczkowi nie zale¿a³o na konfrontacji z pro-
testuj¹cymi studentami. W marcu 1968 roku
stara³ siê on wykazaæ, ¿e w pe³ni kontroluje
sytuacjê na powierzonym mu przez partiê
terenie. Taka postawa s³u¿y³a umocnieniu
jego pozycji politycznej. Województwo rze-
szowskie, wbrew lansowanej przez propa-
gandê wersji, nie by³o �oaz¹ spokoju�
w okresie wydarzeñ marcowych. S³u¿ba
Bezpieczeñstwa odnotowywa³a bardzo
wiele przejawów wrogo�ci wobec w³adzy
komunistycznej. Wyst¹pienia studenckie
w Rzeszowie nie poci¹gnê³y za sob¹ areszto-
wañ setek osób, jak to by³o w innych
miastach, wpisuj¹ siê jednak w obraz nastro-
jów, jakie panowa³y wówczas na terenie
ca³ego kraju.

Bogus³aw Kleszczyñski
IPN O/Rzeszów
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KRESOWA M£ODO�Æ

Jego dzieciñstwo i m³odo�æ to historia
Polski kresowej. £ubianki Wy¿sze nieda-
leko Zbara¿a, gdzie przyszed³ na �wiat u
progu niepodleg³o�ci w 1918 r., to typowo

podolska wie�, której ludno�æ trudni³a siê
przede wszystkim rolnictwem. Mieszkali
tu Ukraiñcy, Polacy i ¯ydzi. Z rodzinnego
domu wyniós³ g³êbok¹ religijno�æ, pra-
cowito�æ, szacunek dla drugiego cz³owie-
ka i co�, co pó�niej szczególnie odró¿-

nia³o go od otaczaj¹cego �wiata � zupe³-
na zgodno�æ wyznawanej wiary z ¿yciem
codziennym. Moi Rodzice?[�]Umieli siê
modliæ i w sposób wprost niezwyk³y prze-
kazywaæ swoim dzieciom warto�ci najwy¿-
sze � wspomina arcybiskup swoich rodzi-
ców � Szymona i Mariê Tokarczuków.

Od najwcze�niejszych lat marzy³
o kap³añstwie, jednak droga do niego nie
by³a ³atwa. W rodzinnych £ubiankach
zaliczy³ 4-klasow¹ szko³ê i dopiero ukoñ-
czenie Gimnazjum Humanistycznego im.
Henryka Sienkiewicza w Zbara¿u umo¿-
liwi³o mu spe³nienie marzenia � jesieni¹
1937 r. wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium
Duchownego i rozpocz¹³ studia na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Niestety, wy-
buch wojny pokrzy¿owa³ plany� Za-
gro¿ony poborem do Armii Czerwonej
ukrywa³ siê w rodzinnych £ubiankach.
Po utworzeniu we Lwowie tajnego semi-
narium wróci³ i w 1942 r. otrzyma³
�wiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa Eu-
geniusza Baziaka. W pamiêci mia³ za-
wsze s³owa ojca, które ten wypowiedzia³,
s³ysz¹c o wyborze drogi kap³añskiej
przez syna: zgadzam siê, ale musisz tak
postêpowaæ, ¿ebym siê nie wstydzi³,
¿eby� nie by³ byle jakim ksiêdzem�

Najpierw pracowa³ w parafii w Z³otni-
kach, w niedu¿ym miasteczku po³o¿o-
nym nad rzek¹ Stryp¹ w powiecie pod-
hajeckim. We wspomnieniach parafian,
których wojna rozproszy³a po �wiecie,
pozosta³ jako gorliwy i energiczny ka-
p³an. Ale przede wszystkim dobrze go
znali najbiedniejsi. W tym trudnym cza-
sie wci¹¿ by³ z nimi. Dzieli³ siê wszyst-
kim co posiada³. Pomaga³ ju¿ nawet
sam¹ swoj¹ obecno�ci¹ � wspomina
ówczesna parafianka Anna Ciep³a. - Mia³
w sobie tyle si³y, ¿e przy nim ³atwiej
wierzy³o siê w przetrwanie...

Jego wspomnienia z tamtych lat od-
daj¹ ca³¹ tragediê Polaków, którzy
prze¿yli gehennê okupacji hitlerowskiej,
band UPA i instalowania sowieckiej w³a-
dzy. Po opuszczeniu Z³otnik pracowa³
we Lwowie. W 1945 r. wraz ze swoimi
lwowskimi parafianami opu�ci³ tereny
zaanektowane przez ZSRR.

Rozpocz¹³ wówczas wêdrówkê po
Polsce, dzia³aj¹c zw³aszcza na ziemiach
odzyskanych. Po uzyskaniu doktoratu
w 1951 r. pracowa³ w lubelskim Semina-
rium Duchownym i na KUL-u, który
opu�ci³ na znak sprzeciwu wobec dzia³al-
no�ci na nim Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej
i zacz¹³ pracê w Wy¿szym Warmiñskim
Seminarium Duchownym �Hostianum�.
W 1962 r. wróci³ do Lublina, a w 1965 r.
zosta³ ordynariuszem przemyskim. Sakrê

� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �

Rzecznik praw
Ko�cio³a i narodu

Wspó³czesny cz³owiek szuka wzorów, szuka postaci wielkich i nietuzinko-
wych. Jednak czêsto zdarza siê, ¿e poszukuje siê ich daleko od swoich domów,
ziemi, regionu. Tymczasem mamy ludzi, których nazwiska fascynowa³y nie
tylko Polskê. Ludzi, którzy dla nas s¹ najpiêkniejsz¹ wizytówk¹ i symbolem.

Dla w³adz PRL-u by³ �biskupem wojuj¹cym, wrogiem ustroju�. Propaganda
komunistyczna uwa¿a³a go za �najbardziej niebezpiecznego� w episkopacie.
Przez szereg lat by³ szkalowany w ró¿nych brukowcach, a szczytem walki
przeciw niemu by³o spreparowanie oskar¿enia o wspó³pracê z gestapo.
Jednak on pozosta³ zawsze niezachwiany w swych pogl¹dach, prowadzi³
otwart¹ walkê o godno�æ cz³owieka, wolno�æ religii, budowa³ ko�cio³y
i kaplice, nie dopuszcza³ do ingerencji w³adz w sprawy ko�cielne. Wypowiedzia³
pos³uszeñstwo komunistycznym w³adzom i ich prawu. Arcybiskup Ignacy
Tokarczuk 1 lutego 2008 r. obchodzi³ 90. rocznicê urodzin.

Arcybiskup Ignacyk Tokarczuk i ksi¹dz Józef Sondej
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biskupi¹ przyj¹³ z r¹k kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w katedrze przemyskiej
i odt¹d sta³ siê czê�ci¹ dziejów Ko�cio³a
na tych ziemiach oraz przyk³adem dla
ca³ej Polski.

OBROÑCA NARODU

Dzisiaj, w czasach � jak sam okre�la �
popl¹tania ludzkich umys³ów, jest symbo-
lem bezkompromisowej walki z ustro-
jem niszcz¹cym ludzk¹ godno�æ i Ko-
�ció³. Znany ju¿ wcze�niej ze swojego
wrogiego stosunku wobec panuj¹cego
ustroju, nie zmieni³ przekonañ nawet po
otrzymaniu sakry. S³yn¹³ ze swych od-
wa¿nych kazañ i wyst¹pieñ, twardej,
niezmiennej polityki wobec w³adz pañ-
stwowych, mówienia otwarcie o fikcji
porozumieñ Ko�ció³�Pañstwo. Jednym
z jego celów, konsekwentnie realizowa-
nych, by³o zwiêkszenie liczby ko�cio³ów
i u³atwienie wiernym dostêpu do nich.
Legend¹ sta³y siê zmagania Jego i wier-
nych z w³adzami przy budowie miejsc
kultu. Mimo szykan, liczba ko�cio³ów
w 1990 r. wzros³a z 539 do 928, utworzo-
no 225 parafii. By³ zawsze obroñc¹ po-
krzywdzonych, cierpi¹cych, broni³ atako-
wanych przez w³adze ksiê¿y. Od samego
objêcia tego stanowiska [biskupstwa
� I.F.] jestem stale prze�ladowany przez
miejscowe w³adze, g³ównie przez I se-
kretarza KW PZPR [W³adys³awa Kruczka]
i w³adze wojewódzkie, z którymi stale
prowadzê otwart¹ walkê i nie poddajê
siê � mówi³ w 1968 r. Nigdy siê nie
podda³, nie cofn¹³ w realizacji postawio-
nych zadañ. Z czasem kuria przemyska
sta³a siê miejscem, gdzie dzia³acze de-
mokratyczni znajdowali pomoc i wspar-
cie. W latach 80. zaanga¿owany by³
w pomoc dla �Solidarno�ci�, zw³aszcza
dla osób uwiêzionych, prze�ladowanych
i pozbawionych pracy.

Odwiedzaj¹c podkarpackie ko�cio³y
i kaplice czêsto nie zdajemy sobie spra-
wy, ¿e wiele z nich powsta³o dziêki
uporowi i ¿elaznej woli tego cz³owieka
o spokojnym, przejmuj¹cym spojrzeniu.
Cz³owieka, który ju¿ w dniu swojej
konsekracji mówi³, ¿e bêdzie pasterzem
pe³nym odwagi i zdecydowania, paste-
rzem, dla którego nie ma kompromisu.
Dobroæ i jednocze�nie stanowczo�æ,
skromno�æ i jednocze�nie poczucie god-
no�ci funkcji kap³añskiej. Takim pozosta³
do dzi�. To w³a�nie on �mia³o powiedzia³
w oczy przedstawicielom w³adz: ¿yjemy
w czasach nienormalnych.

�ledz¹c Jego wyst¹pienia mo¿na ³atwo
zrozumieæ, dlaczego tak szczególn¹
nienawi�ci¹ otacza³ go komunistyczny

ustrój. S³u¿by specjalne dok³adnie anali-
zowa³y Jego wyst¹pienia, szuka³y �wro-
gich akcentów�. Wrogo�ci¹ dla nich by³o
choæby stwierdzenie, ¿e Ko�ció³ jest
obroñc¹ praw cz³owieka, obroñc¹ wol-
no�ci, obroñc¹ sprawiedliwo�ci. Wrogo-
�ci¹ by³o informowanie wiernych o nie-
wydawaniu przez w³adze wojewódzkie
zezwoleñ na budowanie ko�cio³ów
w diecezji. Ordynariusz przemyski bez
¿adnych skrupu³ów obna¿a³ hipokryzjê
i ob³udê systemu narzuconego narodo-
wi, tak zupe³nie obcemu tradycji chrze�-
cijañskiej, polskiej kulturze oraz historii.

� Na k³amstwie, na fa³szu, na niepra-
wo�ci, na deptaniu godno�ci cz³owieka
nie zbuduje siê ani spo³eczeñstwa, ani
narodu, ani pañstwa, ani jego przysz³o�ci
� mówi³ w czasie uroczysto�ci po�wiêce-
nia ko�cio³a w podrzeszowskim Niecho-
brzu w 1969 r. Wzywa³ do budowy
ko�cio³ów i modlitwy �by�my mogli
wznosiæ �wi¹tynie w kraju naszym [�],
gdzie ludzie naprawdê czekaj¹ na ten
o³tarz, a¿eby mogli siê modliæ [�], bo
wtedy bêd¹ lepiej pracowaæ i lepiej
gospodarzyæ i lepiej troszczyæ siê o do-
bro wspólne [�] i wtedy zyska ca³e
spo³eczeñstwo, zyska naród i zyska pañ-
stwo�. Niestrudzenie wzywa³ wiernych
do budowania przysz³o�ci Polski opartej
na patriotyzmie, na prawdzie, która po-
zwala ukazaæ ca³¹ nasz¹ przesz³o�æ. Jasno

mówi³, ¿e upadek ustroju komunistycz-
nego jest kwesti¹ czasu. W kilka tygodni
po masakrze na Wybrze¿u w 1971 r.
w Przybyszówce mówi³ do wiernych:
� B¹d�cie trze�wi, bo to wszystko wcze�-
niej czy pó�niej zawali siê, runie!

U progu odzyskanej wolno�ci wska-
zywa³, ¿e Polska ma wielk¹ rolê do
odegrania w ¿yciu ca³ej Europy. � Oni
maj¹ pieni¹dze, my mamy jeszcze inne
warto�ci, dziêki którym nie dali�my Niem-
com ziemi, a bolszewikom duszy naszej
� wo³a³ w 1992 r. w katedrze przemyskiej.
To w³a�nie biskup przemyski ju¿ w 1989 r.
wysun¹³ propozycjê przywrócenia kate-
chizacji w szko³ach. I mimo oporu �ro-
dowisk liberalnych, a tak¿e tych, którym
udziela³ pomocy w czasach komuni-
stycznych, religia wróci³a do szkó³.

Podczas pobytu Jana Paw³a II w Rze-
szowie w 1991 r., us³ysza³ z Jego ust
s³owa, które s¹ najlepszym odzwiercied-
leniem toczonych przez lata walk: � Na
przestrzeni lat Twego pos³ugiwania sta-
³e� siê wobec Ko�cio³a i spo³eczeñstwa
walcz¹cego o swoje prawa rzecznikiem,
�wiadkiem i autorytetem.

W marcu 1992 r. Jan Pawe³ II mianowa³
go pierwszym arcybiskupem � metropolit¹
nowo utworzonej metropolii w Przemy�lu.
Od kwietnia 1993 r. ks. bp. Ignacy Tokar-
czuk jest na emeryturze.

Izabela Fac

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk z biskupem Kazimierzem Górnym.
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� rozmaito�ci �� rozmaito�ci �� rozmaito�ci �� rozmaito�ci �� rozmaito�ci �

Województwo podkarpackie z roku na rok umacnia swoj¹
pozycjê na li�cie produktów wytwarzanych metodami trady-
cyjnymi. W 2005 r. takich produktów na li�cie by³o 7, w 2006 r.
� 25, a obecnie jest ich ju¿ 61 (drugie miejsce w kraju).
Kolejnych 5 wniosków czeka na wpis w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Dziêki wnioskowi z³o¿onemu do Fundacji �Fundusz Wspó³-
pracy� w Warszawie (w ramach du¿ych grantów ze �rodków
programu �Agro�Smak 2� 2007), województwo podkarpackie
zrealizowa³o projekt pn. �Festiwal Podkarpackich Smaków
� produkty lokalne, tradycyjne oraz regionalne wizytówk¹
województwa podkarpackiego�. Celem projektu by³o bezpo-
�rednie wsparcie promocji produktów lokalnych, tradycyjnych
i regionalnych o potwierdzonej jako�ci, a w ramach jego
realizacji zorganizowano Festiwal Podkarpackich Smaków

Promocja �Leksykonu
Podkarpackich Smaków�

Kilkunastu wytwórców produktów tradycyjnych oraz
liczne grono dziennikarzy zgromadzi³a konferencja, pod-
czas której promowano najnowsze wydawnictwo Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego � �Lek-
sykon Podkarpackich Smaków�.

(odby³ siê on we wrze�niu w Górnie), wydano pierwszy
profesjonalny �Leksykon Podkarpackich Smaków�, okoliczno-
�ciowy magazyn i pocztówkê �Szlak Podkarpackich Smaków�.

Konferencja promuj¹ca �Leksykon Podkarpackich Smaków�
odby³a siê 31 stycznia w siedzibie urzêdu marsza³kowskiego.
Podczas konferencji swoje produkty wpisane na Listê Produk-
tów Tradycyjnych zaprezentowa³o kilkunastu producentów,
przedstawiono równie¿ dzia³ania prowadzone przez samorz¹d
województwa skierowane na promowanie podkarpackiej ¿yw-
no�ci wysokiej jako�ci, w efekcie których powsta³ �Leksykon
Podkarpackich Smaków�.

RiS

Promocja �Leksykonu Podkarpackich Smaków� po³¹czona by³a
z degustacj¹ podkarpackich produktów tradycyjnych.

Atlas przedstawia zagadnienia do nie-
dawna niemal nieobecne w �wiadomo�ci
historycznej Polaków. By³y one celowo
przemilczane, co wynika³o z tezy, i¿ w 1944
roku zdecydowana wiêkszo�æ Polaków
popar³a now¹ w³adzê. Tych, którzy prze-
ciwstawiali siê w³adzy komunistycznej, ofic-
jalna propaganda nazywa³a �zdrajcami�,
�faszystowskim, reakcyjnym podziemiem�,
�zaplutymi kar³ami reakcji�.

Koncepcja atlasu powsta³a w Oddzia³o-
wym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Lubli-
nie. Oprócz wizualizacji kartograficznej,
wydawnictwo zawiera czê�æ opisow¹ oraz
ikonograficzn¹. Ramy chronologiczne atla-
su wyznaczaj¹ wydarzenia istotne dla ge-
nezy i dzia³alno�ci polskiego powojennego
podziemia niepodleg³o�ciowego. Za po-
cz¹tkowy moment kszta³towania siê tej
konspiracji uznano styczeñ 1944 r. � po-
cz¹tek ofensywy sowieckiej, której skut-
kiem by³o wkroczenie Armii Czerwonej na

ziemie II RP. Data koñcowa to grudzieñ
1956 r., symboliczny moment �wyj�cia z lasu�
� pod wp³ywem przemian pa�dziernikowych �
ukrywaj¹cych siê ¿o³nierzy podziemia. Dla
dope³nienia obrazu podziemia przypom-
niano równie¿ sylwetki tych, którzy z ta-
kiej mo¿liwo�ci nie skorzystali i trwali
w ukryciu jeszcze w latach sze�ædziesi¹-
tych, �cigani przez organa bezpieczeñstwa.

�Atlas polskiego podziemia niepodle-
g³o�ciowego 1944�1956� jest skierowany
do wszystkich zainteresowanych powo-
jenn¹ histori¹ Polski. Autorzy starali siê
zastosowaæ proste i sugestywne metody
prezentacji kartograficznej, przemawiaj¹ce
do wyobra�ni czytelnika, dlatego wydaw-
nictwo bêdzie doskona³¹ pomoc¹ eduka-
cyjn¹ dla uczniów.

W Rzeszowie prezentacja �Atlasu pol-
skiego podziemia niepodleg³o�ciowego
1944�1956� odby³a siê 29 lutego br. w Wo-
jewódzkim Domu Kultury, który by³ wspó³-

organizatorem prezentacji. Poprzedzi³a j¹
projekcja najnowszego filmu o Józefie Za-
dzierskim �Wo³yniaku�, jednym z najs³yn-
niejszych partyzantów na Zasaniu, zrealizo-
wanym przez Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Rzeszowie oraz Wydawnictwo
�Sztafeta� ze Stalowej Woli.

BW

Atlas polskiego podziemia

Atlas polskiego podziemia niepodleg³o-
�ciowego 1944�1956, red. Rafa³ Wnuk, S³a-
womir Poleszak, Agnieszka Jaczyñska, Mag-
dalena �ladecka, Warszawa�Lublin 2007.

Zasiêg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojn¹ aktywno�æ polskiej
partyzantki powojennej prezentuje �Atlas polskiego podziemia niepodleg³o�ciowe-
go 1944�1956�, jedno z najnowszych wydawnictw Instytutu Pamiêci Narodowej.
Praca jest unikalna ze wzglêdu na szczegó³owo�æ prezentowanych tre�ci historycz-
nych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski.
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I Miêdzynarodowa Wystawa
Psów Rasowych w Rzeszowie

Psia gala
Miêdzynarodowe wystawy psów rasowych organizowane s¹

w 12 miastach Polski. W gronie tym, po kilkuletnich staraniach,
znalaz³ siê równie¿ Rzeszów.

I Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych odby³a siê tutaj
w dniach od 9 do 10 lutego. Dotychczasowe rzeszowskie wystawy
mia³y rangê krajow¹.

Przez dwa dni w hali na Podpromiu hodowcy z 23 krajów
prezentowali 2234 psy 193 ras. W�ród oko³o 300 zagranicznych
wystawców znale�li siê przedstawiciele: Czech, S³owacji, Ukrainy,
Bia³orusi, Rosji, Litwy, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec,
Norwegii, Szwecji, S³owenii, Wêgier, Rumunii, Szwajcarii i Meksyku.

I Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Rzeszowie
zorganizowana zosta³a pod patronatem marsza³ka województwa
podkarpackiego Zygmunta Cholewiñskiego.

fo
t. 

Ja
nu

sz
 G

ór
ni

ck
i 

(4
)

wew_WIELKANOCNE.p65 2008-03-18, 12:253

Czarny



Bud¿et województwa
uchwalony

� z obrad Sejmiku
s. 3

* * *
Podkarpackie

z dobrym bud¿etem
� rozmowa

z marsza³kiem
Zygmuntem Cholewiñskim

s. 4

* * *
Ferien Messe Graz 2008

� targi turystyczne
w Grazu

s. 8

* * *
�wiêtowanie
Wielkanocy

� o ludowych zwyczajach
s. 12

* * *
Prawdziwe oblicze

studentów Rzeszowa
� próby manifestacji

m³odzie¿owych
w Rzeszowie

w marcu 1968 roku
s. 16

* * *
Rzecznik praw Ko�cio³a

i narodu
� rzecz o arcybiskupie
Ignacym Tokarczuku

s. 18

* * *
Psia gala

� I Miêdzynarodowa
Wystawa Psów Rasowych

w Rzeszowie

Blisko trzy tysi¹ce wystawców z 68 krajów �wiata,
w tym liczna reprezentacja z województwa podkar-
packiego, wziê³o udzia³ w tegorocznych Miêdzynaro-
dowych Targach ¯ywno�ci i Produktów Ekologicz-
nych BioFach. Targi odbywa³y siê w Norymberdze od
21 do 24 lutego.

Polska zaprezentowa³a siê na 300 mkw. powierzchni,
a nasze podkarpackie stoisko doskonale wypad³o na tle
stoisk narodowych innych krajów i firm. Ze wzglêdu na
specyficzny charakter, przyci¹gaj¹cy uwagê wystrój oraz
go�cinno�æ wystawców, nasze stoisko od samego po-
cz¹tku imprezy cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem
zarówno ze strony innych wystawców, jak te¿ zwiedza-
j¹cych.

Nasi wystawcy mogli poszczyciæ siê swoimi doskona³y-
mi wyrobami, czêstuj¹c odwiedzaj¹cego podkarpackie
stoisko Ministra rolnictwa Brandenburgii Dietmara Wojtke,
który zosta³ jednocze�nie zaproszony na Miêdzynarodowe
Targi ¯ywno�ci Ekologicznej Ekogala 2008 do Rzeszowa.
Ponadto stoisko Podkarpacia odwiedzane by³o niejedno-
krotnie przez przedstawicieli resortu rolnictwa, w³adze
samorz¹dowe innych województw i jednostki certyfikuj¹-
ce oraz osoby z bran¿y reprezentuj¹ce ró¿ne �rodowiska.

DS

Podkarpackie
w Norymberdze
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