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– Jest pan za sko czo ny, że
miesz kań cy na sze go re gio nu po raz
pią ty w wy bo rach sa mo rzą do wych
za gło so wa li na pa na, a po tem Ra da
Po wia tu zde cy do wa ła, że po raz pia -
ty z rzę du bę dzie pan Sta ro stą Rze -
szow skim?

– Sfor mu ło wa nie „za sko czo ny”
w kon tek ście wy bo rów sa mo rzą do wych
nie jest wła ści we. Za sko czo ny mo że być
ktoś, kto przez przy pa dek wy grał w to to -
lot ka. Pod czas wy bo rów sa mo rzą do wych
nie ma żad ne go przy pad ku. Wy bor cy od -
da ją głos na te go, kto do trzy mu je obiet -
nic, czy li ro bi wszyst ko, aby po lep szyć
wa run ki ich co dzien ne go ży cia. Cie szę
się za tem, że mo je do tych cza so we, wie -
lo let nie dzia ła nia w tym za kre sie zo sta ły
do strze żo ne i do ce nio ne. Na za ufa nie
wy bor ców trze ba so bie za pra co wać!

– Jak pan so bie na to za ufa nie
za pra co wał?

– Nie tyl ko ja, bo po ma ga li mi w tym
za rów no po wia to wi rad ni jak i go spo da -
rze po wia to wych gmin i miast, z któ ry mi
do sko na le – bo me ry to rycz nie, bez po -
dzia łów po li tycz nych – się współ pra cu je.
Mo ją uwa gę w swo ich do tych cza so wych
dzia ła niach sku pia łem na spra wach naj -
waż niej szych dla miesz kań ców po wia tu,
czy li, m. in. na po mo cy w two rze niu no -

wych miejsc pra cy, sku tecz nym mo der -
ni zo wa niu in fra struk tu ry dro go wej, służ -
bie zdro wia i edu ka cji.

– Nikt w to nie wąt pi, ale naj -
bar dziej prze ko nu ją ce są kon kre ty.
Pro szę o po da nie przy kła dów ta kich
dzia łań.

– Po wiat Rze szow ski ja ko je dy ny
w Pol sce uzbro ił wła sne te re ny in we sty -
cyj ne pod na zwą Park Na uko wo -Tech -
no lo gicz ny „Rze szów Dwo rzy sko”. Po -

wsta ją ce tu taj fir my za trud nią ok. 3 tys.
osób. Tyl ko w trak cie ka den -
cji 2014 – 2018 na 550 km dróg po wia -
to wych prze zna czy li śmy po nad 121 mln
zł. W Bła żo wej wy bu do wa li śmy most
kom po zy to wy bę dą cy in no wa cyj ną kon -
struk cją w ska li Eu ro py.

SPZ ZOZ „Sa na to rium” w Gór -
nie – pro wa dzo ny i nad zo ro wa ny przez
Sta ro stwo – to je dy na w wo je wódz twie
i jed na z pierw szych w kra ju no wo cze -
snych pla có wek prze zna czo nych dla osób

cho rych m. in. na Al zhe ime ra. W SP
ZOZ nr 2 w Rze szo wie pa cjen ci mo gą
ko rzy stać z usług na wet kil ku dzie się ciu
spe cja li stów, co jest rzad ko spo ty ka nym
udo god nie niem.

„Po wia to we” szko ły do pa so wu ją
ofer tę edu ka cyj ną do ryn ku pra cy, a Sta -
ro stwo dba o to, aby ba za edu ka cyj na
tych szkół speł nia ła wszel kie ocze ki wa nia
no wo cze sne go szkol nic twa. Dzię ki te mu
ab sol wen ci ma ją du żo więk sze szan se
na zna le zie nie za trud nie nia w wy ma rzo -
nym za wo dzie.

– Co Sta ro stwo za mie rza zro bić
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści
w naj bliż szej przy szło ści?

– To, co do tej po ry sku tecz nie ro bi -
li śmy. Czy li – za dbać o to, aby miesz kań -
com po wia tu za pew nić jak lep sze wa run -
ki ży cia, i to w każ dej dzie dzi nie.
Na pew no na le ży do koń czyć łącz nik dro -
go wy od Kie la nów ki, przez Bo gu chwa łę
do sta rej dro gi eks pre so wej S – 19. Trze -
ba prze bu do wać część sta rej dro gi, tzw.
„dzie wiąt kę, z Gło go wa Młp. do Rze szo -
wa. Waż ną in we sty cją jest też łącz nik
dro go wy w Ka mie niu, dzię ki któ re mu
Ka mień zo sta nie sko mu ni ko wa ny z dro gą
S – 19. Mu si my rów nież prze bu do wać
mo sty w Dy no wie, na Sa nie oraz w Za -
rze czu ko ło Rze szo wa, na Wi sło ku.

– Dro gi i mo sty są nie zmier nie
waż ne, ale prze cież „nie tyl ko in fra -
struk tu rą czło wiek ży je „…

– To oczy wi ste. Dla te go po da ję
przy kła dy in nych pla no wa nych dzia łań.
Z za kre su służ by zdro wia: w Bła żo wej
roz bu du je my Za kład Opie ki Dłu go ter -
mi no wej i Pa lia cji. Z za kre su spor tu i re -
kre acji: w Dy no wie pla no wa ne jest wy -
bu do wa nie no wo cze sne go kom plek su re -
kre acyj ne go.

– Przed pa nem 5 – let nia ka den -
cja. Ktoś mógł by po my śleć, że 5 lat
to „szmat cza su”, dla te go ist nie je
nie bez pie czeń stwo, że pan się „roz -
le ni wi” i pew ne dzia ła nia odło ży
„na po tem” …

– Ni gdy ta ka myśl do gło wy by mi
nie przy szła! Uza sad nio ne ocze ki wa nia
i po trze by miesz kań ców po wia tu nie
moż na od kła dać „na po tem”. Gdy coś
obie cu ję wy bor com, za wsze do trzy mu ję
sło wa. Kie ru ję się m. in. za sa dą wy po wie -
dzia ną przez Ern sta Ha ec ke la, fi lo zo fa:
„Je śli czło wiek pra gnie być szczę śli wy,
po wi nien nie tyl ko dą żyć do szczę ścia
wła sne go, ale rów nież do szczę ścia spo -
łecz no ści, do któ rej na le ży i szczę ścia
bliź nich, któ rzy ją two rzą”. 

PiotR WRó bel

Na zaufanie wyborców trzeba sobie zapracować
Roz�mo�wa�z�Józefem�Jodłowskim,�Starostą�Rzeszowskim
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Za sta na wiam się, na ile sym bo li ka
„pu ste go krze sła” przy wi gi lij nym
sto le, sta ła się wy łącz nie teo re tycz -
na. Czy na praw dę by li by śmy go to -
wi przy jąć ko goś, kto za pu kał by
do drzwi?

Zda niem Zyg mun ta Chaj ze ra po -
przez zbyt ni kon sump cjo nizm i ko -
mer cja li za cję, moż na za po mnieć
o praw dzi wym zna cze niu Świąt Bo że -
go Na ro dze nia. W dzi siej szych cza -
sach, wie le osób co raz bar dziej za bie ga
bo wiem o stos pre zen tów, se zo no we
de ko ra cje i świą tecz ne przy sma ki, za -
miast sku pić się na du cho wym prze ży -
ciu i pie lę gno wa niu wie lo wie ko wych
tra dy cji. Pre zen ter za sta na wia się tak -
że, ilu z nas w wi gi lij ny wie czór tak na -
praw dę przy ję ło by pod dach za gu bio -
ne go wę drow ca, gdy by na przy kład był
in nej na ro do wo ści.  

Zyg munt Chaj zer uwa ża, że kre owa -
ny przez  han dlow ców cza sem na wet
od paź dzier ni ka świą tecz ny na strój spra -
wia, że gdy wła ści wie nad cho dzi Bo że
Na ro dze nie, tak na praw dę je ste śmy już
zmę cze ni tą at mos fe rą. Prze syt de ko ra -
cja mi, ga dże ta mi i przy sma ka mi spra wia,
że prze sta je to dla  nas być wy jąt ko wy
czas, na któ ry cze ka się ca ły rok.

– Świę ta w tej chwi li rze czy wi ście
sta ły się ta kie bar dzo ko mer cyj ne i waż -
niej sze jest to, co na sto le niż to, co w nas
jest. Ale z dru giej stro ny jest to cu dow ny
mo ment, kie dy moż na się spo tkać z ro -
dzi ną i tak jak na co dzień je ste śmy za bie -
ga ni, za ga nia ni, to wła śnie to jest ten mo -
ment, kie dy mo że my usiąść spo koj nie,
nie kłó cić się, bo nie wy pa da, po dzie lić
się opłat kiem, po roz ma wiać, za śpie wać
ko lę dę – mó wi agen cji New se ria Li fe sty -
le Zyg munt Chaj zer.

Pre zen ter pod kre śla, że w je go do -
mu obo wiąz ko wym punk tem Wi gi lii
jest wła śnie wspól ne śpie wa nie ko lęd.
W tym dniu nie są bo wiem waż ne zdol -
no ści mu zycz ne i do bry głos, ale zwy -
czaj, któ ry nie wąt pli wie łą czy ca łą ro -
dzi nę.

– Za wsze śpie wa my ko lę dy, cho ciaż
z tym śpie wa niem róż nie by wa, bo róż nie
tam z wy kształ ce niem mu zycz nym, ale
chę ci się li czą i ko lę dy za wsze są w cza sie
świąt i tak na praw dę to jest naj waż niej -
sze – mó wi.

Zyg munt Chaj zer twier dzi tak że, że
nie któ re świą tecz ne zwy cza je w wie lu
ro dzi nach są kul ty wo wa ne tak, jak na ka -
zu je wia ra i tra dy cja, a do in nych pod -

cho dzi się wręcz au to ma tycz nie, bez
głęb sze go za sta no wie nia się.

– Za sta na wiam się, na ile sym bo li ka
„pu ste go krze sła”, do dat ko we go miej sca
przy sto le, sta ła się wy łącz nie teo re tycz -
na, czy na praw dę by li by śmy go to wi przy -
jąć ko goś, kto za pu kał by do drzwi, miał -
by być mo że in ny ko lor skó ry, być mo że
nie  mó wił by po pol sku, być mo że był
z da le kich stron, czy by li by śmy go to wi
te go czło wie ka za pro sić, przy jąć go i ugo -
ścić przy wła snym sto le? Na to py ta nie
każ dy mu si so bie od po wie dzieć sam. Dla
mnie nie  ma pro ble mu z od po wie dzią
na to py ta nie – tak – mó wi Zyg munt
Chaj zer.

ŹRó DŁo: NeW Se RiA. Pl

Puste miejsce przy stole 
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Ulu bio ne pie ro gi, świą tecz ne plac ki,
pach ną ce bab ki, uszka i pasz te ci -
ki – pol ska kuch nia stoi wy pie ka mi
i da nia mi opar ty mi na mą ce. Na sze
prze pi sy pod bi ja ją ser ca sma ko szy
na ca łym świe cie, a na świą tecz ne
po tra wy sa mi cze ka my z nie cier pli -
wo ścią przez ca ły rok. Tra dy cyj ne
cia sta za wsze to wa rzy szą cie płym
wspo mnie niom o ro dzin nym do mu
i przy jem nych chwi lach spę dzo nych
w gro nie naj bliż szych. W Mły nie
Jacz ko wi ce od po nad 200 lat naj lep -
sze ga tun ki zbóż są sta ran nie se lek -
cjo no wa ne tak, aby uzy skać Dol no -
ślą ską Mą kę Tor to wą o naj wyż szej
ja ko ści i za pew nić nie za wod ność
świą tecz nych wy pie ków. 

Wspo mnie niom z ro dzin nych Świąt
Bo że go Na ro dze nia naj czę ściej to wa rzy -
szą sko ja rze nia z za pa cha mi i sma ka mi.
Ko rzen ne pier ni ki, ser nik na bisz kop to -
wym spo dzie oraz aro ma tycz ny mio dow -
nik to tyl ko nie któ re z wy pie ków, któ re

gosz czą na na szym sto le. Oczy wi ście nie
mo że rów nież za brak nąć in nych tra dy cyj -
nych dań – czym że był by barszcz bez
uszek, pasz te ci ków al bo pie ro gów! Źle

do bra na mą ka mo że stać się przy czy ną
nie uda nych prze pi sów i po traw – nie wy -
ro śnię te go cia sta, po wsta wa nia za kal ców
czy bra ku cha rak te ry stycz ne go, świe że go

za pa chu po wy ję ciu z pie kar ni ka. Dol no -
ślą ska Mą ka Tor to wa ma bia ły, jed no li ty
ko lor, bez nie po ko ją cych od cie ni czy
smug. Pach nie zmie lo nym zbo żem, nie
wy czu wa my w niej żad nych ob cych aro -
ma tów, dzię ki cze mu mo że my się w peł -
ni cie szyć głę bią sma ku przy go to wy wa -
nych po traw. 

Mi mo no wych ku li nar nych tren -
dów, w pol skich do mach nie bra ku je
sma ków z bab ci nych re cep tur – nie tyl -
ko w okre sie świąt. Na śnia da niu głów -
ną ro lę gra chleb i bu łecz ki, ulu bio ny
obiad na szych po ciech to naj czę ściej
pie ro gi, na le śni ki lub ra cu chy, a do po -
po łu dnio wej ka wy chęt nie się ga my
po ka wa łek świe żej droż dżów ki z kru -
szon ką. Skład ni kiem, któ re go nie mo że
za brak nąć pod czas od twa rza nia ro dzin -
nych prze pi sów, jest wy so kiej ja ko ści
mą ka. To ona wpły wa na pu szy stość
wy pie ków, ela stycz ność cia sta na uszka
i zło ci sty ko lor bo chen ków.

Smak i aromat ulubionych świątecznych wypieków
Dolnośląska Mąka tortowa z Młyna Jaczkowice
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Kie dy przy cho dzą ostat nie mie -
sią ce ro ku ja koś szcze gól nie
wkra cza w na sze ży cie wo lon ta -
riat. Zbiór ki zni czy w li sto pa dzie,
po tem róż ne ak cje po mo co we
na rzecz po trze bu ją cych i sło wo
wo lon ta riat od mie nia ne jest
na róż ne spo so by. Bez tej bez in -
te re sow nej po mo cy więk szość
ak cji nie mia ła by szans po wo dze -
nia. Ale mu si my pa mię tać, że
wo lon ta riat nie jest na szym wy -
na laz kiem, lu dzi XX i XXI wie ku. 

Pra ca spo łecz na w Pol sce ma dłu gą
tra dy cję. Kie dyś oso by dzia ła ją ce na rzecz
dru gie go czło wie ka, okre śla no mia nem
spo łecz ni ka, fi lan tro pa lub al tru isty. Ta -
kich lu dzi mie li śmy mnó stwo na prze -
strze ni dzie jów. O jed nych źró dła prze ka -
za ły wia do mo ści, in ni choć po zo sta li nie -
zna ni, ale za pa dli w ser ca swo ich współ -
cze snych. Sym bo la mi tej po sta wy są m.
in. św. kró lo wa Ja dwi ga, św. Brat Al bert,
czy bł. Mat ka Te re sa z Kal ku ty. Cza sy sys -
te mu to ta li tar ne go nie sprzy ja ły jed nak
pra cy spo łecz nej, któ rą ra czej ko ja rzo no
z nie dziel nym sa dze niem drze wek, czy
ko pa niem ro wów. Dla wie lu jest ona
po pro stu li to ścią dla dru gie go czło wie ka,
czę sto cho re go i bez bron ne go. Tym cza -
sem pra ca spo łecz na – wo lon ta riat – to
bez in te re sow na służ ba, dzie le nie się naj -
pięk niej ro zu mia ną mi ło ścią bliź nie go.
Dziś wró ci ła lub mo że jesz cze cią gle wra -
ca na na leż ne jej miej sce w świa do mo ści
spo łecz nej. Trze ba też pa mię tać, że wo -
lon ta riat to nie tyl ko po moc dla po trze bu -
ją cych. To mnó stwo moż li wo ści, aby być
po trzeb nym.. 

Wo loN tA RiUSZ
Wo lon ta riu sze dzia ła ją wszę dzie

tam, gdzie jest to po trzeb ne i to nie tyl -
ko w ob sza rze po mo cy spo łecz nej, lecz
w każ dej dzie dzi nie ży cia spo łecz ne go
i śro do wi ska na tu ral ne go. Mo że zaj rzyj -
my naj pierw do de fi ni cji. By cie wo lon ta -
riu szem to bez płat ne, świa do me, do bro -
wol ne dzia ła nie na rzecz in nych, wy kra -
cza ją ce po za wię zi ro dzin ne, ko le żeń skie
i przy ja ciel skie. Wo lon ta riat nie jest
przy mu sem, ma nieść ra dość i da wać ra -
dość in nym. Wo lon ta riusz nie chęt ny
swo jej pra cy mo że spo wo do wać wię cej
krzyw dy, niż nieść po mo cy. A je mu sa -
me mu mo że to przy nieść znie chę ce nie
i po czu cie źle wy ko na ne go po wie rzo ne go
zda nia. Więc nie na rzu caj my wo lon ta ria -
tu, niech bę dzie to świa do ma i sa mo -
dziel na de cy zja, któ rą mo że my po móc
pod jąć, ale nie wy móc, np. lep szą oce ną
z za cho wa nia dla ucznia. 

Pierw szy raz z wo lon ta ria tem mia -

łem oka zję spo tkać się już w pierw szych
kla sach li ceum. By ło to or ga ni zo wa nie
Dnia Pa pie skie go, w któ rym po ma ga ło
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży,
a ja by łem je go człon kiem. Już wte dy do -
świad cze nie pra cy na rzecz in nych da wa -
ło mi wie le sa tys fak cji. Za wsze jed nak
chcia łem pra co wać z oso ba mi z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną i ta pra ca da je
mi nie sa mo wi cie du żo sa tys fak cji - opo -
wia da Jaś, któ re go cie pły uśmiech
na pew no zjed nu je mu sym pa tię pod -
opiecz nych. Nie wy obra ża łam so bie pra -
cy in nej jak z dzieć mi – wspo mi na
Iga – więc, kie dy za pro po no wa no mi po -
moc w na uce hi sto rii dzie ciom na świe -
tli cy so cjo te ra peu tycz nej, to nie za sta na -
wia łam się ani chwi li. To by ły wspa nia łe
la ta. Wo lon ta riat dał mi nie sa mo wi cie
du żo ra do ści, prze żyć i wspo mnień. Je śli
ktoś mnie za py ta czy war to, to od po -
wiedź jest – jed na – nic nie da wię cej ra -
do ści niż bez in te re sow ne po da nie rę ki
dru gie mu czło wie ko wi w po trze bie. 

Ka rol na py ta nie o wo lon ta -
riat, aż się roz pro mie nia. Każ dy z nas mo -
że zo stać wo lon ta riu szem – mó wi – wy -
star czy tyl ko chcieć, a nie trze ba wie le.
Nie li czy się tu, to co dla nas w ży ciu naj -
waż niej sze. Pie nią dze, czy do bra ma te -
rial ne, ale li czy się tu tyl ko to, aby na sze
ser ce nie by ło z ka mie nia. I że by śmy mo -
gli je prze ka zy wać na dło ni in nym przez
po moc bliź nie mu. Bo tak na praw dę to
wie le nie kosz tu je. Oprócz na szych serc,
któ re po win ni śmy prze ka zać tak jak nam
dał je Bóg – pod kre śla. 

An na Dym na, przy kład wspa -
nia łe go wo lon ta riu sza, po wie dzia ła kie -
dyś, że czło wiek ży je po to, że by słu żyć

in nym. Każ dy czło wiek na ja kimś eta pie
ży cia do cho dzi do wnio sku, że kie dy po -
ma ga in nym to czu je się szczę śli wym, nie
ży je na dar mo, jest ko muś po trzeb ny. Je -
śli więc wie my, że chce my po ma gać bez -
in te re sow nie in nym, to mu si my od po -
wie dzieć so bie na py ta nie: w ja ki spo sób?

WAR toŚĆ Wo loN tA RiA tU
Wo lon ta riat peł ni waż ną ro lę wy -

cho waw czą, roz wi ja i umac nia po żą da ne
ce chy cha rak te ru, uczy al tru izmu i życz -
li wo ści dla lu dzi. Ob ser wa cja ludz kich
lo sów po zwa la zro zu mieć, że każ dy czło -
wiek jest tyl ko jed nym ogni wem dłu gie -
go łań cu cha ludz kich ist nień, zwią za nych
ze so bą nie ro ze rwal ny mi wię za mi, każ de
z tych ogniw jest waż ne i po trzeb ne, jed -
ni za dru gich od po wia da my (wza jem nie
za sie bie). 

Wy cho wu je do od po wie dzial no ści
(np. nie do trzy ma nie obiet ni cy po mo cy
spo wo du je po ja wie nie się bra ku za ufa nia
do wo lon ta riu sza), uczy dys kre cji (po zna -
je się pod czas pra cy ludz kie ta jem ni ce,
któ re wo lon ta riusz mu si za cho wać dla
sie bie, po dob nie jak za cho wu je ta jem ni ce
le karz, czy ksiądz). Pra ca wo lon ta riu sza
uczy praw do mów no ści i za ufa nia. 

Wo lon ta riat jest rów nież wy sił kiem
in te lek tu al nym, wy ni ka ją cym z po trze by
usta wicz ne go przy go to wy wa nia się
do no wych za dań. Wo lon ta riat nie jest
uciecz ką przed pro ble ma mi w szko le, czy
w do mu. Każ dy ro dzic, któ re go dziec ko
zgła sza chęć pra cy ja ko wo lon ta riusz, po -
wi nien na to szcze gól nie zwró cić uwa gę.
Tak że or ga ni za cje, któ re ko rzy sta ją z pra -
cy wo lon ta riu szy, po win ny mieć na uwa -
dze, czy pra ca da ne go wo lon ta riu sza

w or ga ni za cji nie na stę pu je kosz tem obo -
wiąz ków szkol nych i ro dzin nych.
Na świe tli cy, gdzie po ja wia li się licz nie
wo lon ta riu sze ze szkół śred nich, bar dzo
uwa ża li śmy, aby po moc w na szej or ga ni -
za cji nie po wo do wa ła pro ble mów
w szko le – wspo mi na Aga, któ ra ja ko stu -
dent ka pra co wa ła na świe tli cy so cjo te ra -
peu tycz nej – Nie mo gli śmy do pu ścić,
aby wo lon ta riat stał się źró dłem pro ble -
mów w na uce, czy w do mu. 

Wo lon ta riusz to czę sto oso ba, któ ra
„mu si” znać się na wie lu przed mio tach
szkol nych. Na świe tli cy mie li śmy swo isty
po dział, je śli cho dzi o po moc w na uce
dzie ciom. Ktoś stu dio wał ma te ma ty kę,
to po ma gał w tym za kre sie, in ni w ję zy ku
pol skim, czy hi sto rii. Dla nas sa mych by -
ła to czę sto świet na po wtór ka ma te ria -
łu – opo wia da Wi tek, wo lon ta riusz świe -
tli cy dla dzie ci z ro dzin ubo gich – By wa -
ło, że cza sem na jed nym za da niem z ma -
te ma ty ki my śla ło kil ku wo lon ta riu szy
i nie ko niecz nie efekt był po zy tyw -
ny – do da je z uśmie chem. Ale wpły wa ło
to na am bi cję wo lon ta riu szy, po nie waż
dla dzie ci są oni au to ry te ta mi, więc za da -
nie mu sia ło być i tak roz wią za ne… 

JAK MoŻ NA Po MA GAĆ?
Czę sto moż na usły szeć py ta nie: czy

ja mo gę być wo lon ta riu szem? Mo że nim
być każ dy, w każ dej dzie dzi nie ży cia,
wszę dzie tam, gdzie ta ka po moc jest po -
trzeb na. Ale trze ba też pa mię tać, że nie
każ dy wo lon ta riusz jest od po wied ni dla
każ de go ro dza ju pra cy. Je śli ktoś ma
pre dys po zy cje do pra cy z dzieć mi, to ta -
kiej pra cy po wi nien szu kać. In ni wo lą
po ma gać oso bom star szym, pra co wać

z nie peł no spraw ny mi, czy w ho spi cjum. 
Współ cze sny wo lon ta riusz to jed -

nak nie tyl ko opie kun i po moc dla oso -
by cho rej, z czym by wa naj czę ściej utoż -
sa mia ny. To nie tyl ko to wa rzysz za baw
dla dziec ka nie peł no spraw ne go. Dzię ki
wo lon ta riu szom moż li we jest zor ga ni zo -
wa nie ta kich ak cji jak Dzień Pa pie ski,
spo tka nia ze św. Mi ko ła jem dla dzie ci,
zbiór ki środ ków dla osób po trze bu ją -
cych po mo cy, li sto pa do we kwe sty
na rzecz od no wy cmen ta rzy i wie le in -
nych. Wo lon ta riu sze wy jeż dża ją z kon -
wo ja mi Pol skiej Ak cji Hu ma ni tar nej,
po ma ga ją przy usu wa niu ka ta kli zmów
w Pol sce i po za jej gra ni ca mi, ja dą po -
ma gać w obu do wie czy bu do wie ko ścio -
łów (np. na Wscho dzie). Obec ni są
w biu rach, pro wa dzą ko re spon den cję,
udzie la ją in for ma cji. Więk szość or ga ni -
za cji po za rzą do wych nie by ła by w sta nie
funk cjo no wać bez wo lon ta riu szy. 

GDZie MoŻ NA ZNA leŹĆ 
SWo Je MieJ SCe?

Moż li wo ści pra cy ja ko wo lon ta riu -
sza jest wie le. Na pew no ta kie za ję cie
moż na zna leźć w szko le, gdzie ist nie ją
np. Szkol ne Ko ła Ca ri tas. Wo lon ta riu -
szy po szu ku ją ta kie or ga ni za cje jak Pod -
kar pac kie Ho spi cjum dla Dzie ci, Pod -
kar pac ki Bank Żyw no ści, Ca ri tas, Sto -
wa rzy sze nie Po mo cy im. Bra ta Al ber ta.
War to ro zej rzeć się wśród dusz pa -
sterstw aka de mic kich, któ re rów nież
współ pra cu ją z róż ny mi sto wa rzy sze nia -
mi i po szu ku ją wo lon ta riu szy. Przy pa -
ra fiach, czy na osie dlach ist nie ją tak że
świe tli ce, któ re bar dzo chęt nie wi dzą
u sie bie wo lon ta riu szy, wie le z nich czę -
sto za wie sza okre so wo swo ją dzia łal ność
wła śnie z po wo du ich bra ku. Dziś wo -
lon ta riu szy po szu ku ją np. schro ni ska dla
zwie rząt, or ga ni za cje dzia ła ją ce na rzecz
nie peł no spraw nych, na płasz czyź nie
kul tu ral nej, spor to wej, oświa to wej.
Wo lon ta riu sza mi są człon ko wie Związ -
ku Strze lec kie go Strze lec, har ce rze,
mło dzież sku pio na w Mal tań skiej Służ -
bie Me dycz nej, w Ry cer skim i Szpi tal -
nym Za ko nie św. Ła za rza z Je ro zo li -
my – tzw. la za ry tach. 

Miejsc i moż li wo ści dzia ła nia jest
mnó stwo. Każ dy mo że coś zna leźć w za -
leż no ści od umie jęt no ści i za in te re so -
wań. Dziś wo lon ta riat to nie tyl ko mło -
dzi, ale na szczę ście tak że lu dzie do ro śli,
cza sem już star si. Dla mło dych to jest
szko ła ży cia, od po wie dzial no ści, umie -
jęt no ści go dze nia obo wiąz ków, a dla
star szych moż li wość wy ko rzy sta nia
i prze ka za nia swo je go do świad cze nia,
tak że wyj ścia do mu, po czu cia by cia na -
dal po trzeb nym. 

iZA be lA FAC

WOLONTARIAT 
– dar bezinteresowności
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„Świa tło, któ re łą czy” czy li Be tle -
jem skie Świa tło Po ko ju za ja śnia ło
w sie dzi bie sa mo rzą du wo je wódz -
twa. Har ce rze z Pod kar pac kiej
Cho rą gwi ZHP po da ro wa li lam pion
z be tle jem skim świa tłem człon -
kom Za rzą du Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go, pod czas dzi siej sze go
po sie dze nia za rzą du.

Obec ni na po sie dze niu wi ce mar sza -
łek Piotr Pilch oraz człon ko wie za rzą du
Ma ria Ku row ska i Sta ni sław Kru czek ser -
decz nie dzię ko wa li za ten pięk ny gest.

To świa tło z Be tle jem sym bo li zu je
miej sce na ro dze nie Je zu sa i jesz cze moc -
niej przy wo łu je du cha Bo że go Na ro dze -
nia. Bar dzo za nie dzię ku je my – po wie -
dział od bie ra jąc świa teł ko wi ce mar sza łek
Piotr Pilch.

Sło wa wdzięcz no ści oraz świą tecz ne
ży cze nia dla har ce rzy i wszyst kich dru -
hów Pod kar pac kiej Cho rą gwi ZHP prze -
ka za li tak że człon ko wie za rzą du Ma ria
Ku row ska i Sta ni sław Kru czek.

Be tle jem skie Świa tło Po ko ju do tar ło
do Pol ski już po raz 27. 16 grud nia pol -

scy har ce rze  otrzy ma li je od skau tów ze
Sło wa cji. W tym ro ku szta fe ta ze świa -
tłem od by wa się pod ha słem „Świa tło,
któ re łą czy”.

Świa tło Be tle jem skie sym bo li zu je
po kój, ma skła niać do za trzy ma nia
w bie gu, po głę bia nia wia ry oraz przy -
po mi nać o ra do ści z na ro dzin Je zu sa
Chry stu sa.  

Be tle jem skie Świa tło Po ko ju bie rze
swój po czą tek w Gro cie Na ro dze nia Pań -
skie go w Be tle jem, gdzie pło nie wiecz ny
ogień. To wła śnie od nie go co ro ku od pa -

la się jed ną ma łą  świecz kę, któ rej pło mień
nie sio ny jest na stęp nie przez skau tów
przez kra je i kon ty nen ty, obie ga jąc świat.

AleK SAN DRA Go RZe lAK -Nie DU ŻY

Fo to Se bA StiAN KieSZ KoW SKi

bP UMWP

Światło, które łączy
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Da rek jest młod szy od Mał go si
o osiem lat. Łą czą ich wspól ne pa -
sje, nie uda ne związ ki, dzie ci z jej
pierw sze go mał żeń stwa i... mun du -
ry. Przede wszyst kim jed nak mi łość,
na któ rą tak dłu go obo je cze ka li.

Po zna li się za le d wie dwa la ta te mu
przez In ter net. To by ło uczu cie
od pierw sze go spo tka nia. Już po dwóch
ty go dniach za miesz ka li ra zem,
a od trzech mie się cy są szczę śli wym mał -
żeń stwem. – Za czę ło się od fa ce bo oka.
Go sia mnie za cze pi ła. Zo sta li śmy zna jo -
my mi i pi sa li śmy od cza su do cza su. Kie -
dy roz pa dło się mo je mał żeń stwo, za -
miesz ka łem u ko le gi. Po trze bo wa łem
z kimś po roz ma wiać. Z kimś „neu tral -
nym”, kto wy wo dzi się spo za mo je go śro -
do wi ska. Na pi sa łem wte dy do Go si, zu -
peł nie nie my śląc o roz po czy na niu no we -
go związ ku. To mia ła być po pro stu ka wa
i cia sto. Spo tka li śmy się już na stęp ne go
dnia. Kie dy otwo rzy łem drzwi, za nie mó -
wi łem i po my śla łem „Bo że, ja ka ona jest
pięk na” – wspo mi na Da rek.

oba wy Mał go si
Ona jest z za wo du fry zjer ką, ale nie

pra cu je w za wo dzie. Zaj mu je się ochro ną
im prez ma so wych. On jest woj sko wym,
któ re go wiel ką pa sją jest si łow nia. Bie rze
czyn ny udział w za wo dach w wy ci ska niu
sztan gi.

– Nie bę dę ukry wa ła, że Da rek
spodo bał mi się ja ko męż czy zna, ale nie
od ra zu coś za iskrzy ło. Do pie ro
po pierw szym spo tka niu, kie dy wró ci łam

do sie bie, nie mo głam spać, czu łam przy -
sło wio we mo tyl ki, ale nie w brzu chu, tyl -
ko znacz nie wy żej, wła śnie bli żej ser ca.
Już wte dy wie dzia łam, że to jest fa cet dla
mnie i że chcę z nim spę dzić resz tę ży -
cia – za zna cza.

Do da je jed nak, że na po cząt ku tar ga -
ły nią oba wy. I nie cho dzi o róż ni cę wie -
ku. Za sta na wia ła się przede wszyst kim,
jak jej ewen tu al ne go part ne ra przyj mie
ro dzi na. Szcze gól nie dwój ka do ra sta ją -
cych dzie ci. Osta tecz nie do szła do wnio -

sku, że ży cie ma się jed no i po sta no wi ła
za ry zy ko wać, że by póź niej nie ża ło wać,
że nie spró bo wa ła.

Wte dy ro le ule gły od wró ce niu. Mał -
go rza ta, chcąc być szcze rą w sto sun ku
do Dar ka, za czę ła opi sy wać mu swo ją hi -

sto rię. Chcia ła, że by wie dział „w co się
pa ku je”. – Opo wie dzia ła mi o swo im
pierw szym mał żeń stwie, w któ rym prze -
moc do mo wa by ła na po rząd ku dzien -
nym. O tym, że jest sa mot ną mat ką
dwój ki do ra sta ją cych dzie ci. Ale nic to
nie zmie ni ło, bo z go dzi ny na go dzi nę
mo je uczu cie do Go si na ra sta ło. Wie -
dzia łem, że chcę z nią być, chro nić ją i jej
bli skich, bo jest wspa nia łą ko bie tą, któ ra
za słu gu je na szczę ście.

oba wy Dar ka
Da rek nie ukry wa, że bał się ak cep -

ta cji ro dzi ny swo jej wy bran ki. W koń cu
bli scy zna li jej by łe go mę ża. Po pro stu ba -
li się na ko go tym ra zem tra fi. – Na mo -
je szczę ście i ro dzi ce, i ro dzeń stwo Go si
bar dzo szyb ko mnie za ak cep to wa li. Naj -
bar dziej cie szę się z te go, że od po cząt ku
mam świet ny kon takt z jej dzieć mi, któ -
re zwra ca ją się do mnie nie ina czej jak
„ta ta” czy na wet „ta tuś”.

– Ni ko la, to ty po wa có recz ka ta tu sia.
Z ko lei z sy nem, jak to fa ce ci, ma ją
świet ny kon takt. Mi chał tak na praw dę
ni gdy te go oj ca nie miał, a Da rek po świę -
ca mu na praw dę mnó stwo cza su. Czę sto
or ga ni zu ją wspól ne wy pa dy w ple ner.
Po za tym mąż uczy go praw dzi we go ży -
cia, że by kie dyś nie był za sko czo ny, że
nie jest ono aż tak ko lo ro we – do da je
Go sia.

Mi chał ma dziś nie speł na pięt na ście
lat i zda rza ło mu się zra nić ją słow nie.
Wte dy w jej obro nie sta wał Da rek, któ ry
na uczył sy na, że ma ma to naj waż niej sza

Miłość Ci wszystko wybaczy
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oso ba na świe cie. – Wte dy po czu łam, że
w koń cu po ja wił się w mo im ży ciu praw -
dzi wy anioł stróż, któ ry o mnie za -
dba – pod kre śla, nie kry jąc wzru sze nia.

Je śli cho dzi o ro dzi nę Dar ka, to bez
na my słu rzu ca, że z je go stro ny wszy scy
za ko cha li się w Go si od pierw sze go spo -
tka nia. Czy li tak jak on, więc nie da le ko
pa dło jabł ko od ja bło ni. Je go naj bliż si
miesz ka ją w naj prze róż niej szych za kąt -
kach kra ju. Nie ma ją naj lep szych re la cji,
a na ich ślu bie na wet je go roz wie dzie ni
ro dzi ce za czę li się ze so bą do ga dy -
wać. – Mo ja ma ma jest Go sią wręcz za -
chwy co na. Są na wet imien nicz ka -
mi – śmie je się.

Pro ble my z „by ły mi”
Pierw sze czte ry mie sią ce ich wspól -

ne go ży cia nie na le ża ły do naj ła twiej -
szych. Po ja wi ły się po waż ne pro ble my
z bio lo gicz nym oj cem dzie ci oraz by łym
chło pa kiem Ni ko li. Mał go sia ba ła się na -
wet te go, że Da rek na każ dym kro ku po -
ty ka jąc się o pro ble my z jej ro dzi ną, wy -
stra szy się i się w koń cu wy co fa.

Nic z tych rze czy. Da rek jest od waż -
ny nie tyl ko za wo do wo. Wal kę o praw -
dzi wą mi łość też po trak to wał na se -
rio. – I wy gra li śmy. Nie je ste śmy tyl ko
mę żem i żo ną, ale też praw dzi wy mi
przy ja ciół mi. Kie dyś by wa ło tak, że jak
mia łem ja kiś pro blem, sze dłem do zna jo -
mych, a mam ich na praw dę wie le, dziś
już te go nie po trze bu ję. To Go sia jest
mo ją naj lep szą przy ja ciół ką. Nie ma my
przed so bą ab so lut nie żad nych ta jem -
nic – za zna cza.

Choć zna ją się dwa la ta, a ślub wzię li
za le d wie trzy mie sią ce te mu, oby dwo je
ma ją wra że nie jak by zna li się przy naj -
mniej pół ży cia. Zgod nie twier dzą, że do -
świad cze nia, za rów no te do bre, jak i złe,

jesz cze bar dziej ich do sie bie zbli ży ły,
sca li ły zwią zek.

Ro dzin nie, ale bez dzie ci
Przed ni mi pierw sze świę ta Bo że go

Na ro dze nia w ro li mał żeń stwa. – Te, jak
co ro ku spę dzi my w do mu mo ich ro dzi -
ców. Tam przy jed nym sto le spo ty ka się
ca ła na sza fa mi lia. Przy jeż dża mo ja sio -
stra i brat z ro dzi na mi. Ma ma gra na pia -

ni nie, my śpie wa my. Jest bar dzo we so ło.
Chcia ła bym, że by ta tra dy cja trwa ła bez
koń ca. Choć wia do mo, że nikt nie jest
wiecz ny. Wie rzę, że kie dyś, ra zem z ro -
dzeń stwem pod trzy ma my ten zwy czaj
i bę dzie my or ga ni zo wać wi gi lij ną wie cze -
rzę wspól nie – opo wia da Mał go sia.

Mar twi ich je dy nie to, że ten wy jąt -
ko wy czas spę dzą bez dzie ci. Ni ko la
od pew ne go cza su miesz ka w Niem -
czech. A po nie waż w przy szłym ro ku
chce wró cić do kra ju na sta łe, za pro po -
no wa ła młod sze mu bra tu wspól ne spę -
dze nie świąt. Chce po ka zać mu jak wy -
glą da in ny kraj i je go kul tu ra. Na pew no
bę dą z ni mi w kon tak cie przez In ter net,
od któ re go za czę ła się ich zna jo mość. Ale
po sta ra ją się ten czas nad ro bić po po wro -
cie dzie ci do Pol ski.

– Choć nad cho dzą cy rok nie bę dzie
na le żał do naj ła twiej szych w na szym
związ ku. Z ra cji mo je go za wo du, cze ka ją
mnie w naj bliż szym cza sie czę ste i dłuż -
sze wy jaz dy – mó wi Da rek, któ ry
w 2020 ro ku wy bie ra się na bli sko rocz -
ną mi sję. Stąd już w przy szłym cze ka ją go
kil ku mie sięcz ne szko le nia po za do mem.

Naj praw do po dob niej ostat niej no cy
te go ro ku też nie spę dzą wspól nie. Da rek
bę dzie miał służ bę w jed no st ce, a Go sia
naj praw do po dob niej zo sta nie od de le go -
wa na do ochro ny im pre zy ma so wej. Ale
nie mar twi ich to zbyt nio, bo dla nich nie
ma zna cze nia czy jest po nie dzia łek, śro -
da, świę to czy Syl we ster. Każ de go dnia
pie lę gnu ją swo ją mi łość.

MAR CiN KA li tA

Fot. MAR CiN KA li tA

Kon cert Syl we stro wy na Rze szow -
skim Ryn ku roz pocz nie się o godz. 21,
wy stą pią: The Fre eborn Bro thers, Lan -
ber ry, Po pa rze ni Ka wą Trzy. O pół no cy
fa jer wer ki i La ser Show!

O pół no cy ży cze nia no wo rocz ne
Miesz kań com i Go ściom zło ży pre zy -
dent Rze szo wa Ta de usz Fe renc, a tuż
po ży cze niach za pra sza my na po kaz fa -
jer wer ków oraz i La ser Show.  Prze nie -
sie on miesz kań ców Rze szo wa w in ny
wy miar – w spe cjal nie stwo rzo nej mgle
po ja wią się ko lo ro we pro mie nie la se ra,
któ re w syn chro ni za cji z mu zy ką stwo -
rzą kon ste la cje prze strzen ne. Kon cert
po pro wa dzą Ilo na Ma łek z TVP3 Rze -
szów oraz sa ty ryk i au tor tek stów Ra fał
Bryn dal.

in for ma cje o ar ty stach:
Ze spół THE FRE EBORN BRO -

THERS zro dził się z po pu lar ne go rze -
szow skie go ban du, The Jet -Sons. Trud no
jed no znacz nie okre ślić styl mu zycz ny
gru py. Wśród in stru men tów, któ re usły -
szy my pod czas kon cer tów są: ban jo,
akor de on, sto pa, hi -hat czy kon tra bas.
Gra ją ener ge tycz ne, szyb kie ka wał ki,
mie szan kę pun ku z fol kiem, a na wet co -
un try.

Ze spół the Fre eborn Bro thers ist nie -
je od 2013 ro ku. W tym cza sie za grał po -
nad 400 kon cer tów w ca łej Eu ro pie oraz
na grał trzy pły ty: „Two Men Or che stra”
(2013), „Gyp sy Ho bo Trash Grass”
(2014) oraz „The atro Ri di cu lo us”
(2016). Wśród im prez, któ re od wie dzi li
w po nad 14 kra jach, moż na od na leźć m.

in.: Mi gh ty So unds Czad Fe sti val, czy
Mud dy Ro ots Fe sti val. Ze spół wy stą pił
rów nież w pro gra mie „Must be the Mu -
sic”, w któ rym zo stał en tu zja stycz nie
przy ję ty przez Pio tra Ro guc kie go, sta jąc
się ofi cjal nym su por tem ze spo łu Co ma
zi mą 2016 ro ku.

lAN beR RY
Mał go rza ta Uści łow ska, zna na

pod pseu do ni mem Lan ber ry. Wo ka list -
ka, kom po zy tor ka, au tor ka tek stów, któ -
ra od waż nie eks pe ry men tu je z sze ro ko
po ję tą mu zy ką elek tro nicz ną. Pro fe sjo -
nal ną ka rie rę mu zycz ną bu du je od 2010
ro ku. Do szer szej pu blicz no ści tra fi ła

za spra wą sin gla „Pod pa li my świat”, któ -
ry szyb ko pod bił play li sty naj więk szych
roz gło śni ra dio wych w Pol sce.

9 li sto pa da uka zał się no wy al bum
Lan ber ry – „mi Xtu ra” z któ re go po cho -
dzą dwa no we sin gle „He art of Ga so li ne”
i „Nie ma mnie” gra ne obec nie we
wszyst kich sta cjach ra dio wych.

Po PA RZe Ni KA WĄ tRZY
Ze spół pop -roc ko wy oraz ska,

w któ rym gra ją głów nie dzien ni ka rze ra -
dio wi, m. in. Woj ciech Ja giel ski i Ro man
Osi ca. Po pa rze ni… zdo by wa li na gro dy,
m. in. na Fe sti wa lu TOP tren dy, a ich
kon cer ty nie zmien nie po ry wa ją pu blicz -
ność do tań ca i wspól ne go śpie wa nia.
W Rze szo wie usły szy my naj więk sze
prze bo je, m. in.: „By łaś dla mnie wszyst -
kim”, „Okrut na, zła i pod ła, „Ka wa łek
do tań ca”.

Jak za po wia da ją człon ko wie ze spo -
łu – bę dą rów nież mu zycz ne nie spo -
dzian ki…

Au to rem więk szo ści tek stów ze spo -
łu jest Ra fał Bryn dal – nie tu zin ko wy, ob -
da rzo ny wy jąt ko wym zmy słem ob ser -
wa cyj nym sa ty ryk, au tor tek stów,
dzien ni karz, twór ca ze spo łów ka ba re to -
wych, sztuk te atral nych oraz sce na riu -
szy sit co mów.

Sylwester  w Rzeszowie
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