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Reforma edukacji: 
gimnazja do likwidacji

Ustawa reformująca system edukacji w 
Polsce została podpisana. Samorządy w kraju 
stoją przed wyzwaniem stworzenia zupełnie 
nowej sieci szkół publicznych. Burmistrz 
Waldemar Paluch aby zminimalizować 
negatywne skutki reformy oświaty i wypracować 
rozwiązanie najbardziej korzystne dla 
dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników 
pomocniczych, powołał jedenastoosobowy 
zespół ds. reorganizacji placówek oświatowych 
Gminy Miejskiej Jarosław. 

Zespół ten przygotował trzy warianty 
najlepszych i możliwych rozwiązań reorganizacji 
sieci szkół. Należy wziąć pod uwagę, że na 
terenie miasta dotychczas istnieje 5 publicznych 
szkół gimnazjalnych w których łącznie uczy się  
1 182 dzieci.

Ostateczną decyzję podjęli radni Rady 
Miasta Jarosławia  podczas sesji w dniu  
13 lutego. Podjęta Uchwała zakłada: Trzy  
gimnazja zostają włączone do szkół 
podstawowych to jest Nr 3 do Szkoły 
Podstawowej Nr 6, Nr 4 z obecnego Zespołu 
Szkół im. Książąt Czartoryskich do Szkoły 
Podstawowej nr 11 i Nr 5 zostaje jako Szkoła 
Podstawowa Nr 5 z obecnego Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II. Dwa z nich - Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 i Nr 2 przekształcają się w ośmioletnie 
szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa  
Nr 11 po połączeniu się z Publicznym Gimnazjum 
Nr 4 przeniesiona zostanie do przestronnego 
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.  

Podstawówki ogłoszą nabory do swoich 
szkół według nowej rejonizacji. Aby spełnić 
zapisy ustaw oświatowych o pracach w systemie 
jednozmianowym oraz w jednym budynku, Szkoły 
Podstawowe Nr 4 i 10 będą musiały przenieść 
niektóre oddziały do nowo utworzonych Szkół 

Podstawowych Nr 1 i Nr 2.  To nie koniec zmian, 
w obecnym budynku „Jedenastki” powstaną 
oddziały przedszkolne, docelowo planowane jest 
tam publiczne przedszkole, a dla najmłodszych 
dzieci w ramach opieki żłobkowej zaadoptowany 
zostanie stopniowo także budynek Publicznego 
Gimnazjum Nr 3 przy pl. Ks. Skargi. W najbliższym 
czasie rozpoczną się tam prace remontowe dla 
miejskiego nowego żłobka, wniosek złożony 
przez Gminę Miejską Jarosław w ramach 
programu Maluch 2017 uzyskał wysokie 
notowania i przyznano nam ponad 500 tys. zł  na 
stworzenie żłobka dla 40 maluchów. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął ustawę dotyczącą reformy edukacji, którą podpisał 

Prezydent RP Andrzej Duda. Tym samym potwierdziły się obawy nauczycieli  

i pracowników publicznych gimnazjów - stopniowo nastąpi likwidacja ich placówek.
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KJ: Reforma edukacji stała się faktem. 
Jakie jest samopoczucie grona 
nauczycielskiego oraz pracowników  
w Państwa Gimnazjum?
Pracownicy Publicznego Gimnazjum Nr 2 są 
zdezorientowani, co wiąże się z niepokojem  
i strachem przez brakiem konkretnych rozwiązań 
dotyczących naszej szkoły. Pracujemy tak 
jak dotychczas, mając na uwadze przede 
wszystkim dobro ucznia, jednak niepewna 
przyszłość powoduje nastrój przygnębienia, co 
jest odczuwalne w rozmowach pracowników. 
Niestety, nie zostaliśmy uspokojeni po 
grudniowym spotkaniu z Podkarpackim 
Kuratorem Oświaty Panią Małgorzatą Rauch  
i panią poseł Anną Schmidt-Rodziewicz, 
ponieważ nie dało nam odpowiedzi na wiele 
naszych pytań i wątpliwości, za mało było na nim 
konkretów, a za wiele planów i obietnic. 
KJ: PG nr 2 było jednym z aktywniej 
sprzeciwiających się reformie gimnazjów na 
terenie Jarosławia. Dlaczego pracownicy byli 
przeciwko tej reformie, czego się obawiali?
Publicznego Gimnazjum Nr 2 jest jedną  
z większych placówek w naszym mieście  
i największym gimnazjum, w którym 
zatrudnionych jest 51 osób. Pracownicy naszej 
szkoły byli i są przeciwni wprowadzeniu reformy 
oświaty z kilku powodów, przede wszystkim 
obawiają się o miejsca pracy, zarówno 
nauczyciele jak i pracownicy administracji 
i obsługi, zastanawiają się, czy wystarczy 
dla nich etatów w obecnej lub ewentualnie 
innych placówkach. Reforma została zbyt 

szybko i pobieżnie „przygotowana” i wiele 
jej aspektów jeszcze do dnia dzisiejszego nie 
jest znanych. Jak poinformowała nas 
pani kurator są one przygotowywane, ale 
niestety nie podała, kiedy będą gotowe  
i w jakim kształcie.
Kolejna sprawa aktualna do dzisiaj to brak danych 
na temat przyszłości niektórych  jarosławskich 
placówek oświatowych, w tym naszej szkoły. 
Niepokojący jest także fakt braku zwiększenia 
środków finansowych na reformowane 
placówki i co za tym idzie rozbieżności między 
optymistycznymi planami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, a możliwościami lokalnych władz. 
Zwracaliśmy także uwagę na fakt, że dzisiejsi 
14-15 latkowie są zupełnie inni i mają inne 
problemy niż ich rówieśnicy z dawnej 8-letniej 
podstawówki. W większości bowiem obecne 
młode pokolenie zostało ukształtowane 
przez komputer, telefon komórkowy, Internet  
i Facebook. Łączenie ich z dziećmi w wieku 
7-12 lat jest wielkim eksperymentem, którego 
obawiają się nauczyciele i rodzice.
Nauczyciele gimnazjum przez lata pracowali  
z młodymi ludźmi w trudnym wieku  
dojrzewania, opracowali wiele programów 
wychowawczych i profilaktycznych, wiele 
procedur postępowania w trudnych przypadkach. 
Dziś już wiemy jak rozmawiać, jakich rad 
udzielać, jak postępować i do kogo zwrócić się 
o pomoc dla naszych uczniów i ich rodziców. 
Dlatego tak bardzo boli nas fakt zaprzepaszczenia 
naszej pracy i naszego wieloletniego dorobku 
zawodowego.

Rozmowa z Elżbietą Żurawską, 
dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2

Z OSTATNIEJ CHWILI:

Rządowa reforma oświaty 

weszła w życie, jarosławscy 

radni na sesji RM 13 lutego 

przegłosowali uchwałę 

o nowej sieci szkół 

podstawowych w Jarosławiu. 

Od września w mieście 

funkcjonować będzie 

osiem szkół podstawowych, 

utworzono także nowe 

obwody.
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Nowością będą E-zgłoszenia, czyli aplikacja umożliwiająca 
zgłaszanie usterek i problemów na terenie miasta. Mieszkaniec 
będzie mógł wysłać zgłoszenie do urzędu z informacją o ubytku  
w nawierzchni ulicy, nierównym chodniku, spalonej żarówce w latarni 
itp. Do zgłoszenia będzie można dołączyć zdjęcie, a później na stronie 
internetowej śledzić stan realizacji zgłoszenia.

Innym novum będzie możliwość opłacania przez internet 
podatków i opłat lokalnych oraz należności za wywóz śmieci. 
Dofinansowany projekt zakłada również upowszechnienie 
elektronicznych dzienników szkolnych, przez co możliwa będzie 
komunikacja pomiędzy rodzicami i nauczycielami, a także 
odwzorowanie wersji papierowej dziennika. Dodatkowo do szkół 
trafi 90 laptopów. Projekt zakłada również rozbudowę istniejącego 
geoportalu (www.geoportal.jaroslaw.pl) o dodatkowe mapy 
obrazujące informacje dotyczące własności gminy, podatków i opłat 
oraz wyszukiwarkę danych, która umożliwi odszukanie działki po jej 
numerze.

Szansą na poprawę stanu powietrza mają być m.in. projekty 
parasolowe, zakładające dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł 
energii grzewczej. Mieszkańcy, którzy zakwalifikują się do programu, 
otrzymają nawet 85% dofinansowania. 

Jako pierwszy ruszy projekt związany z Odnawialnymi Źródłami 
Energii: modułami fotowoltaicznymi, kolektorami słonecznymi, pompami 
ciepła oraz kotłami na biomasę. Udział zadeklarowało 325 mieszkańców. 
Obecnie firma odpowiedzialna za przygotowanie wniosku aplikacyjnego, 
prowadzi inspekcje techniczne określające możliwość montażu instalacji 
w zgłoszonych obiektach. Wniosek ma zostać złożony do 2 marca. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec.

 W ramach projektu można będzie uzyskać 85% dofinansowania 
kosztów wymiany, czyli np. instalacja za 10 000 zł netto oznacza 
dofinansowanie do 8 500 zł.  Kosztem mieszkańca będzie  kwota 1 500 zł 
plus podatek Vat. Instalacja jest opodatkowana 8% jeśli znajduje się w 
budynku mieszkalnym, natomiast w przypadku lokalizacji na podwórzu 
lub budynku gospodarczym podatek Vat wyniesie 23%.

W przyszłym roku jarosławianie będą mogli część 

istotnych dla nich spraw urzędowych załatwić 

przez internet – Miasto właśnie uzyskało blisko 

1,5 mln złotych wsparcia na ten cel.

Walka o to, by oddychać świeżym powietrzem  

wkrótce może okazać się prostsza. Ruszają projekty 

nastawione na eliminowanie z użytku tego,  

co powietrze zanieczyszcza. 

Od połowy stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

funkcjonuje na piętrze wyremontowanego budynku 

dworca PKP. W nowocześnie zaaranżowanych 

pomieszczeniach biurowych, zaadaptowanych do 

potrzeb interesantów, można załatwić wszystkie sprawy, 

które dotychczas obsługiwano w starej siedzibie przy  

ul. Poniatowskiego 57.

MOPS w nowym miejscu

Zmieniamy się dzięki 
środkom unijnym

Krok ku czystszemu 
powietrzu

– Budynek ten jest spełnieniem oczekiwań wielu osób, związanych 
z godnym niesieniem pomocy potrzebującym. Dla mnie osobiście, i bez 
wątpienia dla moich koleżanek i kolegów, nowa siedziba jest symbolem 
nowej przyszłości dla naszej instytucji – podkreślała w trakcie uroczystości 
otwarcia Agnieszka Kruba-Nieckarz dyrektor MOPS. 

Pomieszczenia, w których obecnie mieści się MOPS, wyposażone  
są w nowoczesną sieć teleinformatyczną, profesjonalny system 

alarmowy i monitoring. W budynku działa winda. Oznacza to wyraźną 
poprawę warunków pracy dla pracowników, a co za tym idzie 
warunków obsługi mieszkańców korzystających z usług świadczonych 
przez MOPS. 

– To dla nas bardzo istotne, aby pomaganie mieszkańcom naszego 
miasta odbywało się w odpowiednich ku temu warunkach – mówił  
w trakcie otwarcia siedziby burmistrz Waldemar Paluch.
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Na zagospodarowanie terenu przy ul. Piekarskiej jarosławianie czekają już od 

ponad 15 lat. W ostatnich dniach ubiegłego roku nastąpił przełom w sprawie 

– przeszkody, które według inwestora wstrzymywały go przed rozpoczęciem 

prac, zostały usunięte. Co to oznacza dla tej sprawy?

budynek ujeżdżalni zostaje 
wykreślony z Wojewódzkiej  
i Gminnej Ewidencji Zabytków pod 
warunkiem jego odtworzenie.

11-12/2016

inwestor rozpoczyna samowolną 
rozbiórkę obiektu „małej 
ujeżdżalni” 

01/2016

inwestor zwraca się do Gminy 
Miejskiej Jarosław o przedłużenie 
terminu realizacji inwestycji. Zgody 
jednak nie otrzymał.

11/2013

nakładanie kar finansowych na 
inwestora za niewywiązywanie się 
z umowy

01/2015

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
przedłuża termin realizacji. 
Inwestycja ma się zakończyć 
9/07/2017 r. 

05/2015

przetarg na wieczystą dzierżawę 
terenu wygrywa firma CD Locum

09/2011

inwestor ponownie zwraca się 
do Gminy Miejskiej Jarosław  
o przedłużenie terminu realizacji 
inwestycji. 

07/2016

Przełom w sprawie terenu 
przy ul. Piekarskiej

Już blisko dziesięć lat temu Rada Miasta zdecydowała, że przy  
ul. Piekarskiej powstać ma galeria handlowa i kino. Warunkiem dla 
inwestora było zachowanie w bryle nowego budynku znajdującej się 
na tym terenie zabytkowej ujeżdżalni. W 2011 r. przetarg na zabudowę 
atrakcyjnej działki wygrała firma CD Locum, która zobowiązała się 
rozpocząć budowę w przeciągu dwóch lat i mniej więcej w tym też czasie 
zaczęło się przygotowanie placu pod budowę.

Roszady terminów i spory sądowe
Niestety, inwestor ostatecznie nie rozpoczął budowy w terminie  

i końcem 2013 r. wnioskował o jego przedłużenie. Jako powód wskazywał 
brak możliwości technicznych umożliwiających wbudowanie budynku 
„małej ujeżdżalni” w bryłę galerii handlowej i negocjacje z Powiatem 
Jarosławskim, zmierzające do nabycia przyległej działki potrzebnej na 
parking. Zgody jednak nie uzyskał. Po objęciu stanowiska przez Burmistrza 
Waldemara Palucha za nie wywiązywanie się inwestora z umowy zaczął 
on nakładać na CD Locum wysokie kary. Inwestor jednak odwołał się do 
Sądu, który na mocy wyroku przedłużył inwestorowi termin rozpoczęcia 
budowy na 9 lipca 2015 roku, a zakończenia odpowiednio na 9 lipca  
2017 r. Gmina Miejska Jarosław wniosła apelację od wyroku, lecz sąd ją oddalił. 

Mimo korzystnego dla siebie wyroku inwestor nie dotrzymał ustalonych 
terminów, a początkiem 2016 roku rozpoczął samowolnie rozbiórkę 
zabytkowej „małej ujeżdżalni”. W tym czasie Burmistrz wielokrotnie 
prowadził negocjacje z inwestorem proponując różne rozwiązania patowej 
sytuacji, łącznie ze wskazaniem nowego inwestora, który chciał odkupić  
i zrealizować tę inwestycję. 

Wreszcie coś ruszyło
Prawdziwy przełom nastąpił dopiero końcem ubiegłego roku.  

Ze względu na to, że Inwestor rozebrał większą część ujeżdżalni, straciła 
ona wartość zabytkową. Dlatego Podkarpacki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków zdecydował o wykreśleniu „małej ujeżdżalni” z Wojewódzkiej 
i Gminnej Ewidencji Zabytków, pod warunkiem wykonania pełnej 
rekonstrukcji bryły „małej ujeżdżalni” i wkomponowania jej w całość 
obiektu galerii. W związku z tym przeszkody, które według inwestora 
wstrzymywały go przed rozpoczęciem prac, zostały usunięte.

Faktem jest, że na chwilę obecną budowa galerii przy ulicy  
Piekarskiej jest ciągle w sferze planów i obietnic. Jednak zgodnie  
z zapowiedziami CD Locum, inwestycja ma ruszyć w I kwartale  
tego roku. 



06

K A L E J D O S P K O P  J A R O S Ł AW S K I
s t y c z e ń - l u t y  2 0 1 7

Mieszkańcy mają 
realny wpływ na miasto
Równy chodnik, utwardzona ulica, nowa ławka dla spacerowiczów – wiele z tych zmian 

to rezultat spotkań mieszkańców i pomysłów, jakie wypracują w Radach Dzielnic. 

Dlaczego ten wskrzeszony po wielu latach twór tak bardzo spodobał się jarosławianom? 

Rady Dzielnic powołane zostały na 
początku ubiegłego roku. Wybory do nich 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców – kandydowało do nich ponad 
150 osób, a blisko cztery razy tyle oddało swoje 
głosy. Członkowie rad to lokalni społecznicy, 
ale także radni miejscy. Moc tej idei ukryta jest  
w sposobie funkcjonowania.

Mieszkańcy często wiedzą więcej
Jak przekonuje burmistrz Waldemar Paluch 

Rady Dzielnic powołane zostały nie tylko po to, 
by utrzymywać kontakt z mieszkańcami, ale 
także by zarządzać miastem z udziałem tychże 
mieszkańców. – Realizujemy w ten sposób ich 
pomysły, a nie jedynie odgórnie ustalamy co jest 
potrzebne w danej dzielnicy. To zupełna zmiana 
myślenia i sposobu zarządzania miastem – 
argumentuje.

Burmistrz był jednym z głównych 
orędowników powołania Rad Dzielnic.  
Dlaczego? – Po to, by mieć kontakt  
z jarosławianami. W każdej z tych rad zasiada 
około 15 członków. Rady te organizują spotkania 
z mieszkańcami, dzięki czemu mogą oni zgłaszać 
swoje uwagi i propozycje. Trafiają one następnie 
do mnie i staramy się je realizować wspólnie z Radą 
Miasta – wyjaśnia burmistrz. Za przykład podaje 
niedawną propozycję zakupu ławek – rada 
jednej z dzielnic przekazała informację, gdzie  
i w jakiej liczbie potrzebne są ławki, a urząd już 
w tym roku będzie je montował. Z kolei pod 
koniec ubiegłego roku burmistrz sam zwrócił 
się do wszystkich przewodniczących Rad 
Dzielnic z prośbą o wskazanie najpilniejszych 
inwestycji w danej dzielnicy. Pomysły jakie 
przedstawiły Rady, znalazły się w późniejszej 
propozycji budżetu na 2017 roku. – W ten sposób 
nie tylko robimy to, czego chcą mieszkańcy, ale  
w pierwszej kolejności tam, gdzie jest 
największa potrzeba – przekonuje Waldemar 
Paluch.

Spotkania dla każdego
W zebraniach organizowanych przez 

Rady Dzielnic uczestniczyć mogą wszyscy 
mieszkańcy danej dzielnicy. Odbywają się one 
zwykle raz – a w niektórych dzielnicach – nawet 
dwa razy w miesiącu. Uczestnikami, poza 
członkami rady, są mieszkańcy oraz zaproszeni 
goście. Wypracowane na spotkaniach 
pomysły, po przybraniu postaci formalnej, 
stają się przedmiotem działań urzędu – tak 
jak było chociażby z niedawnymi remontami 
ulic i chodników we wszystkich dzielnicach 
Jarosławia.

 W ocenie Sebastiana Koguta, 
przewodniczącego RD nr 5, rady dobrze 
zdają egzamin. – Żaden radny miejski, ani inna 
osoba, nie jest w stanie sama poznać wszystkich 
najpilniejszych potrzeb dzielnicy. Gdy działamy  
w grupie, mamy kontakt z wieloma mieszkańcami 
i przez to możemy zrobić więcej – przekonuje. 
Pochlebnie o Radach Dzielnic wypowiada się 
również Marcin Zaborniak, przewodniczący 
RD nr 3. – Mieszkańcy podpowiadają takie 
rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać, 
a przez to można więcej zrobić dobrego  
w mieście. Dostaję sygnały, że ludzie naprawdę 
cenią sobie to, że efekty tych spotkań nie idą 
na marne – przyznaje. Wtóruje mu Piotr 
Marmuźniak, z RD nr 6. – Dzięki wspólnym 
spotkaniom łatwiej jest ustalić priorytety  
i dotrzeć z pomysłami zmian do burmistrza 
czy innych instytucji – wyjaśnia. Plusy 
funkcjonowania takich Rad dostrzega  
też przewodnicząca RD nr 4, Grażyna 
Strzelec. – Uważam, że dzięki temu  
mieszkańcy mają realny wpływ na działanie 
Urzędu i mogą wskazywać jakie inwestycje 
powinny być prowadzone tam, gdzie mieszkają. 
Zwłaszcza, że spotkania nie są tylko do 
wymiany opinii, ale wypracowane pomysły  
podsuwane są później do burmistrza  
– zauważa.

Przewodniczący Rad Dzielnic:

Dzielnica Nr 1 – Wiesław Strzępek,  

Dzielnica Nr 2 – Zbigniew Dąbrowski, 

Dzielnica Nr 3 – Marcin Zaborniak, 

Dzielnica Nr 4 – Grażyna Strzelec, 

Dzielnica Nr 5 – Sebastian Kogut, 

Dzielnica Nr 6 – Piotr Marmuźniak 

Dzielnica Nr 7 – Marcin Nazarewicz.



Podziemne Przejście Turystyczne pod 
kamienicami Rynek 4, 5, i 6.

Najnowocześniejsza atrakcja 
turystyczno-edukacyjna na Podkarpaciu 
liczy niemal 200 metrów długości.  
Jej najniższy poziom leży na głębokości  
5,6 m, a zwiedzanie to fantastyczna,  
pełna wrażeń przygoda, na którą  
składa się przede wszystkim podróż  
w czasie!

Jarosław – Miasto Podziemi.
Oferta łączonego zwiedzania Podziemnego 

Przejścia Turystycznego (Rynek 4, 5, 6) oraz 
Podziemnej Trasy Turystycznej im. Feliksa 
Zalewskiego (Rynek 14). Przemierzając 
podziemne korytarze dwóch odmiennych tras 
turystycznych, zwiedzający poznają wyjątkową 
historię Jarosławia i klimat minionych stuleci.

Jeden bilet – dwie trasy! 

„W kręgu podziemnych tajemnic” 
Fascynujące spotkanie z historią i sensacją 

umożliwi także wyjątkowy wieczór autorski 
z Zdzisławem Kohutkiem i Zbigniewem 
Ziębą. Wydarzenie, podczas którego autorzy 
książki „Tajemnice jarosławskich podziemi”, 
zdradzą podziemne sekrety – nawet te nie 
ujawnione w ich publikacji, odbędzie się  
w Sali Lustrzanej już w piątek 24 marca 2017 r. o 
godz. 18.00. 

Zimowe spacerki po Jarosławiu  
z przewodnikiem.

Zimowe zwiedzanie Jarosławia  
z przewodnikiem to uzupełnienie oferty letnich 
spacerków, zarówno o nowe tematy, jak i zimową 
scenerię miasta. Na zwiedzających czeka „Szlak 
Kultury Wschodniej”, z obiektami związanymi 
z greckokatolicką historią Jarosławia – w tym 
goszcząca u papieża Franciszka ikona „Brama 

Miłosierdzia” oraz „Szlak Wielokulturowy”, 
nawiązujący do barwnej historii Jarosławia – do 
dziś noszącego ślady obecności różnych narodów.
SZLAK KULTURY WSCHODNIEJ:

• cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego,
• cerkiew w Parku Baśki Puzon,
• Historia, symbolika cerkiewna, ikonostas 

i jego rola, cudowna ikona Brama 
Miłosierdzia, polichromie  
w cerkwi w Parku Baśki Puzon.

SZLAK WIELOKULTUROWY:
• ulica Grodzka,
• pozostałości zdobień ormiańskich,
• ulica Węgierska,
• kopijnik węgierski,
• synagogi jarosławskie,
• Mały Rynek: ulice Ormiańska  

i Tatarska,
• cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego.

Co w śniegu piszczy? 
– czyli odkrywamy 
Jarosław także zimą!

fot. Damian BerezaFot. Michał Mach
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Wychodząc z założenia, że Jarosław można odkrywać także zimą – indywidualnie oraz grupowo, Centrum 

Kultury i Promocji stworzyło ofertę turystyczną, która prezentuje się bardzo obiecująco. Skorzystać z niej 

mogą zarówno mieszkańcy naszego pięknego miasta, a także odwiedzający je turyści.

Więcej o cenach i możliwości korzystania z atrakcji znajdą Państwo 
na stronie internetowej CKiP w Jarosławiu oraz pod numerem telefonu: 16 624 89 89.
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Bogdan Zając – kolekcjoner 
marzeń z Honorowym 
Obywatelstwem Jarosławia

Asystent trener Reprezentacji Polski w piłce nożnej został drugim 

sportowcem, obok Roberta Korzeniowskiego, który odebrał honorowy 

tytuł nadawany przez Radę Miasta Jarosławia. 

BOGDAN ZAJĄC
jarosławianin, sportowiec, obecnie II trener 

Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Karierę sportową 
rozpoczął w zespole JKS Jarosław; grał w nim od 11. roku 
życia (lata 1983-1994) i przeszedł wszystkie szczeble od 
trampkarza do seniora, stając się podporą drużyny, która 
powróciła po latach do III ligi. W 1995 r. trafił do drużyny 
Wisły Kraków, z którą jako podstawowy zawodnik zdobył 
dwa tytuły mistrza Polski, dwa krajowe puchary i 225 razy 
wystąpił w oficjalnych meczach. Występował także w innych 
ekstraklasowych klubach: Zagłębiu Lubin i Widzenie Łódź. 
Karierę kontynuował w drużynach w Austrii, na Cyprze oraz 
w Chinach. Następnie rozpoczął etap trenerski. Prowadził 
juniorów Skawinki Skawina, z którą awansował do I ligi 
małopolskiej juniorów. Od 2010 r. współpracował z trenerem 
Adamem Nawałką, a od grudnia 2013 r. jest jego asystentem 
w pierwszej reprezentacji Polski i doprowadził nasz zespół 
do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. 

W 2009 r. w plebiscycie organizowanym przez JKS 
Bogdan Zając został uznany za sportowca 100-lecia klubu. 
Mocno angażuje się w działalność charytatywną. W latach 
2007-2011 organizował turnieje w piłkę nożną dzięki 
czemu jarosławianie mogli poznać takie gwiazdy jak: Kuba 
Błaszczykowski, Tomasz Frankowski, Jerzy Brzęczek, czy 
Mirosław Szymkowiak.

Będę starał się dalej osobiście 

uczestniczyć w imprezach  

i przedsięwzięciach organizowanych  

w Jarosławiu, by jak najczęściej być  

w rodzinnym mieście 
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ZYGMUNT STRENCZAK
30 października 2015

MIECZYSŁAW ŚWIĘCICKI
20 lutego 2016

wybitny działacz Związku Sybiraków, autor książek opisujących losy Polaków 
mieszkających na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Wyróżnienie 
przyznane zostało za znaczący wkład w rozwój miasta Jarosławia w latach 
60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia.

artysta i współtwórca Piwnicy pod Baranami, który 10 lat (1946-56) spędził 
w Jarosławiu, uczęszczał do szkoły podstawowej, technikum budowlanego 
oraz szkoły muzycznej. W zeszłym roku artysta świętował okrągłe urodziny 
oraz razem z Piwnicą Pod Baranami jubileusz 60-lecia jej istnienia. 

Pod koniec ubiegłego roku do grona Honorowych Obywateli naszego 
miasta dołączył Bogdan Zając – II trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, 
sportowiec, wychowanek Jarosławskiego Klubu Sportowego 1909. Uchwała 
w tej sprawie została podjęta jednogłośnie przez Radę Miasta 28 listopada.

– Moje cele i marzenia jakie miałem od małego chłopca zawsze wiązały 
się z tym, że chcę być zawodowym piłkarzem. Później były kolejne marzenia, 
gdy przechodziłem do Krakowa (grał w tamtejszej Wiśle, jednej z najlepszych 
w owym czasie drużyn piłkarskich w Polsce – red.), chciałem być mistrzem 
Polski. Spełniło się. Więc jestem takim kolekcjonerem marzeń – mówił 
Bogdan Zając tuż po odebraniu tytułu z rąk przewodniczącego Rady Miasta, 
Janusza Szkodnego. – Jest to dla mnie ogromna satysfakcja być Honorowym 
Obywatelem Miasta Jarosławia. Będę starał się dalej osobiście uczestniczyć 
w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych w Jarosławiu, by jak 
najczęściej być w rodzinnym mieście –  dodał. 

Wnioskodawcą nadania tytułu trenerowi był JKS 1909, 
reprezentowa”ny przez prezesa Witolda Rogalę. W treści wniosku 
czytamy m.in. „ Pan Bogdan Zając jest rodowitym jarosławianinem, osobą 
która w ostatnich latach wykonała niebagatelną pracę dla promocji 
miasta Jarosławia. Swoją postawą zawsze okazywał przywiązanie do 

rodzinnego miasta oraz klubu sportowego, w którym się wychował  
i zdobywał pierwsze sportowe sukcesy. To z Jarosławia startował do swojej 
kariery sportowej, której zwieńczeniem były występy w reprezentacji Polski 
oraz gra w europejskich pucharach.”

Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia po raz pierwszy, obok aktu 
naddania, otrzymał statuetkę z wizerunkiem bł. Michała Czartoryskiego, 
patrona miasta. Autorem statuetki jest artysta rzeźbiarz Stanisław 
Lenar. Statuetka swoją ikonografią nawiązuje do tablicy poświęconej 
patronowi miasta, znajdującej się w sali narad jarosławskiego ratusza 
i jest jedną z trzech realizacji w naszym mieście poświęconych  
bł. o. Michałowi Czartoryskiemu autorstwa Lenara. 

W uroczystości nadania tytułu uczestniczyli m.in. rodzina i przyjaciele 
Bogdana Zająca, zawodnicy i kibice JKS 1909, parlamentarzyści, radni 
Rady Miasta z przewodniczącym Januszem Szkodnym, zastępcy Burmistrza 
Miasta Jarosławia, Zarząd JKS Jarosław z prezesem Witoldem Rogalą oraz 
służby mundurowe.

Uroczystość wręczenia aktu nadania oraz statuetki odbyła się  
29 grudnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  
im. F. Chopina.

W ciągu ostatnich dwóch lat do grona  
Honorowych Obywateli naszego miasta dołączyli również: 

Wzrośnie standard 
usług MZK

Dodatkowe kursy miejskiej linii nr 0, wzbogacona trasa 14-tki, nowy 
autobus oraz plany reaktywacji linii autobusowej nr 5 – to jedynie część 
tego, co w tym roku zamierza zrealizować Miejski Zakład Komunikacji 
w Jarosławiu.

Miejski przewoźnik autobusowy rozpoczął rok mocnym akcentem. Za 
ponad 300 tys. zł spółka kupiła nowy niskopodłogowy autobus, z którego 
korzysta od stycznia. – Zwiększenie taboru, nawet o ten jeden pojazd, 
pozwala nam oferować więcej kursów i uruchamiać nowe linie – wyjaśnia 
Władysław Gruba, prezes MZK.

Oddany niedawno do użytku most przy ul. Zwierzynieckiej oraz 
remonty ulic sprawiają, że spółka może dostosować trasę linii nr 14 do 
potrzeb mieszkańców Misztali. Już niedługo autobusy do tej części miasta 
dojadą pętlą, właśnie przez ulicę Zwierzyniecką.

Innym udogodnieniem będzie uruchomienie nowego kursu linii nr 0, 
rozpoczynającego się o 4.30 spod PZZ i dowożącego mieszkańców np. na 
dworzec PKP.  – To ważna informacja dla tych, którzy pracują w Przeworsku, 
Łańcucie czy Rzeszowie i muszą wsiąść do pociągu o 4.50. Mieliśmy sporo 
interwencji w tej sprawie. Teraz dzięki nowemu autobusowi możemy 
poszerzyć ofertę i dostosować ją do potrzeb jarosławian – cieszy się prezes 
Gruba.

Pojawiły się też plany wznowienia linii nr 5 do Wiązownicy. – Dziennie 
woziliśmy blisko 1,5 tysiąca pasażerów. To bardzo potrzebna linia, więc 
chcemy ją przywrócić. Potrzebujemy do tego celu jeszcze jednego autobusu. 
Pracujemy nad tym, by go zakupić – zapewnia Władysław Gruba. Z kolei 
inne dwa pojazdy są obecnie dostosowywane do zmieniających się  
w połowie roku przepisów. Chodzi o domontowanie platformy 
umożliwiającej obniżanie pokładu tak, by mogły z niego korzystać osoby 
niepełnosprawne. 

Prezes MZK zapewnia, że spółka mocno stawia w tym roku na 
podniesienie jakości świadczonych usług. Chodzi m.in. o to, by poprawić 
punktualność oraz dbać o estetykę autobusów.
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 Jarosław miejscem 
spotkań wielu kultur

KJ: Jest pan jednym z koordynatorów 
odpowiedzialnych za przygotowanie 
tegorocznego Jarmarku Jarosławskiego. 
Wyjaśnijmy na początek, co z jarmarkami ma 
wspólnego nasze miasto?
Piotr Kaplita: Jeśli chodzi o historię jarmarków 
w Jarosławiu to pierwsze znane mi wzmianki 
pochodzą z roku 1416. A przynajmniej do takiej 
informacji dotarłem w książce Artura Wagnera  
o handlu dawnego Jarosławia. Dlatego też w ubiegły 
roku w gronie organizatorów śmialiśmy się, że oto 
mamy 600-lecie! Przez wiele lat jarmarki rozwijały 
się, bo właściciele miasta dbali o nie. Dzięki temu, 
i wielu innym czynnikom, o których można by 
napisać zapewne całą książkę, Jarosławski Jarmark 
osiągnął pozycję niezwykłą na handlowej mapie 
ówczesnego świata.

KJ: Co świadczyło o jego wyjątkowości?
PK: Wspomniany już Wagner napisał, że obfitość 
i różnorodność towarów czy liczna obecność 
kupców z Europy i Orientu sprawiały, że jarmarki 
jarosławskie przez współczesnych uznane 
zostały, zaraz po frankfurckich, za najsławniejsze  
w Europie. Można by tu mnożyć bardzo 
wiele pobudzających wyobraźnię historii 
dotyczących rozmiaru tego wydarzenia jak 
na przykład te o przybywających do miastach 
karawanach wielbłądów idących pod 
eskortą liczącą do 300 zbrojnych. Apogeum 
świetności jarosławskie jarmarki osiągnęły  
w wieku XVII za czasów panowania w mieście  
Anny Ostrogskiej i to te czasy są dla nas  
symbolicznym i ideowym punktem odniesienia.
 

W mieście już bucha para z garnków, a dom jest pełen zapachów!  

Handel, teatr, muzyka – właśnie te atrakcje w tym roku będą przyciągać 

mieszkańców i turystów na Jarmark Jarosławski. Zapraszamy do rozmowy  

o przygotowaniach do kolejnej edycji tego wydarzenia!

KJ: Jak ma się dzisiejszy Jarmark 
Jarosławski do tamtych czasów?
PK: Nie jest naszym zamiarem 
organizowanie jarmarku jako ściśle 
rozumianej rekonstrukcji jarmarku 
XVII-wiecznego. Elementy rekonstrukcji 
owszem, pojawiają się, ale chodzi nam 
raczej o odnoszenie się do jarmarku 
w sensie zachowania pewnej tradycji 
- Jarosławia jako miejsca spotkania 
wielu odmiennych kultur, czy jako 
miejsca będącego oknem na świat dla 
mieszkańców i przyjezdnych. Celem jest 
więc raczej odtworzenie określonego 
klimatu, atmosfery - miejsca gdzie 
jest gwar, gdzie pojawiają się kupcy 
z różnych stron świata, gdzie poznać 
można coś dalekiego, egzotycznego, 
kupić coś czego na co dzień nie znajdzie 
się w pierwszym lepszym sklepie.     
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O idei jarmarków, Tomasz Wywrót, 
dyrektor CKiP w Jarosławiu

W sierpniu ub. roku zorganizowaliśmy 
pilotażową edycję Jarmarku Jarosławskiego. 
O wskrzeszeniu słynnych Jarosławskich 
Jarmarków mówiło się w mieście już od kilku 
lat. Wiara, że tym razem się uda, pojawiła się 
po wspólnej wizycie mojej oraz burmistrza  
w niemieckim mieście Esslingen, gdzie od lat 
odbywa się jeden z największych w Europie, 
Jarmark Bożonarodzeniowy.

Już w drodze powrotnej postanowiliśmy, 
że w naszym mieście należy zorganizować 
wydarzenie, którego tło będą stanowiły 
Jarmarki Jarosławskie. Uznaliśmy, że 
powinno stać się ono jednym z produktów 
turystycznych naszego miasta.

W efekcie powstała oferta łącząca 
historię, sztukę i kulturę, dostarczająca 
uczestnikom różnorodność, bogactwo 
historycznych jarmarków oraz 
wielokulturowość.

Z kolei tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia postanowiliśmy organizować 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Jego 
zwieńczeniem jest wigilia na Rynku 
organizowana przez Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców „Rozwój i Postęp”.

KJ: Co czekało na mieszkańców i turystów 
w 2016 roku?
PK: Hasłem, którym posługiwaliśmy się 
w zeszłym roku i które się przyjęło, było 
“Handel. Teatr. Muzyka”. Można powiedzieć, 
że są to słowa klucze, które streszczają 
to, co w Jarosławiu w trakcie jarmarków 
się odbywa. W ubiegłym roku można było 
zakupić i posmakować produktów między 
innymi polskich, węgierskich, gruzińskich, 
ormiańskich, włoskich, syryjskich, libańskich. 
Oprócz licznego grona wystawców  
i sprzedawców z zagranicy jak i z okolic 
najbliższych, na jarmarku pojawili się liczni 
artyści: muzycy, kuglarze, malarze, wędrowni 
aktorzy, lirnicy. Z myślą o rodzinach z dziećmi 
zorganizowana została również strefa 
zabaw. Na Placu św. Michała stanął również 
namiot herbaciany, do którego ustawiały się 
kolejki kupujących, chętnych na orzeźwienie 

wyjątkowo smakowitą, mrożoną herbatą.  
KJ: Dlaczego te atrakcje budzą tak duże 
zainteresowanie?
PK: Na historycznych jarmarkach miasto 
wyznaczało osoby, które pełniły funkcję 
kontrolerów jakości. Teraz też dużą wagę 
przykładamy do poziomu i do jakości tego, 
co ma się wydarzyć. Dbamy o szczegóły. 
Poprzeczkę stawiamy sobie wysoko.   
KJ: Mieszkańcy i turyści widzą 
przeważnie efekt pracy organizatorów.  
A jak wygląda Jarmark od kuchni?
PK: Bucha para z garnków tak, że dom jest 
pełen zapachów. A na poważnie: na początek 
burza mózgów w zespole organizacyjnym. 
Zbieramy pomysły, dzielimy się uwagami 
krytycznymi. Wybieramy artystów, którzy 
chcielibyśmy, żeby pojawili się w Jarosławiu. 
Ustalamy cały plan logistyczny imprezy.  
A przede wszystkim wyszukujemy wystawców, 

których chcielibyśmy zaprosić oraz odpisujemy 
na e-maile tych, którzy sami do uczestnictwa 
się zgłaszają. To proces najważniejszy – jednak 
przede wszystkim o handel tu idzie.   
KJ: Czego mogą spodziewać się 
jarosławianie podczas tegorocznej edycji 
Jarmarku Jarosławskiego?
PK: Znów będzie to handel, teatr  
i muzyka – oczywiście dążymy do rozwoju 
imprezy. Mamy więc zamiar zwiększyć liczbę 
sprzedawców w stosunku do tego, co było 
w roku 2016, kiedy łącznie pojawiło się na 
jarmarku 60 wystawców. Poza tym tegoroczna 
impreza potrwa o dzień dłużej. Celujemy  
w rozbudowanie wymiaru teatralnego 
jarmarku. A muzycznie? Na razie chcemy 
zachować to jeszcze na jakiś czas  
w tajemnicy, ale możemy powiedzieć, 
że będzie energetycznie, słonecznie  
i śródziemnomorsko.



Nad budżetem głosowano w połowie stycznia. Do tego czasu zarówno Burmistrz, 

jak i Radni Miejscy zdążyli wypracować odmienne wizje tegorocznego budżetu 

miejskiego. O ostatecznym kształcie budżetu zadecydowała Rada Miasta, 

która większością głosów Radnych Klubu PiS przeforsowała szereg zmian.

Rada Miasta uchwaliła
 budżet na 2017 rok
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Propozycja budżetu na 2017 rok przygotowana przez burmistrza 
Waldemara Palucha była nastawiona przede wszystkim na oczekiwaną 
przez mieszkańców poprawę infrastruktury. Burmistrz, po szczegółowym 
rozpoznaniu potrzeb jarosławian, opartym na intensywnej współpracy 
z radami dzielnic, z uwzględnieniem wyników ankiety przeprowadzonej 
wśród mieszkańców, skonstruował budżet tak, by zdynamizować zmiany 
w obszarach infrastruktury (drogi, parkingi, chodniki), bezpieczeństwa  
i jakości życia (rekreacja, sport, place zabaw, zieleń miejska). Zaplanował 
działania służące przygotowaniu dokumentacji architektonicznej  
i planistycznej aby móc sięgać po pieniądze unijne. Projekt burmistrza 
zakładał, rekordowe bo aż 22 mln wydatki inwestycyjne. 

Radni Klubu PiS przeciwni
W wydanym stanowisku radni krytycznie ocenili projekt budżetu 

przygotowany przez burmistrza. Głównym zarzutem był duży deficyt  
i powiązane z nim zaciągnięcie kredytu. Radni wyrazili też wątpliwość co 
do możliwości zrealizowania przez burmistrza wszystkich zaplanowanych 
zadań. Brak poparcia dla projektu przedstawionego przez włodarza miasta 
radni tłumaczyli także tym, że burmistrz odrzucił wszystkie proponowane 
przez nich poprawki. W ocenie radnych to właśnie te zmiany czynią budżet 
bardziej realnym do wykonania i zbieżnym z oczekiwaniami mieszkańców. 

60 poprawek burzy projekt burmistrza
– Odrzuciłem wszystkie poprawki zgłoszone przez radnych, gdyż 

całkowicie burzyły przedstawioną przeze mnie propozycję budżetu. Byłem 
gotów rozmawiać z radnymi, gdyż część ze zgłoszonych przez nich poprawek 
uważam za ważne. Chciałem rozmawiać o tym, by znaleźć pieniądze 
na jedne i drugie zadania. Niestety, nie udało mi się nakłonić radnych do 
spotkania – tłumaczy burmistrz. 

Podczas sesji budżetowej Radni wprowadzili jednak wiele zmian.  
W związku z tym nie będzie tak długo oczekiwanego remontu hali 
sportowej, o co prosili sportowcy. Zabraknie opracowania koncepcji 
przebudowy głównych ulic i skrzyżowań w mieście dla poprawy ich 
drożności i bezpieczeństwa mieszkańców. Wykreślono środki na 
wyznaczenie i zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych na 
obrzeżach Starówki w celu zmniejszenia ilości samochodów na Rynku. 
Wykreślono także środki potrzebne na tworzenie nowych miejsc pracy 
poprzez wsparcie przedsiębiorczości ze środków Unijnych. Usunięto 
również tak ważny dla mieszkańców projekt REWITALIZACJI, czyli 
odbudowy zdegradowanej części miasta w 95% ze środków Unijnych.

– Dziękuję naszym Radnym za pozostawienie jednak 93% 
zaplanowanego przeze mnie budżetu inwestycyjnego na 2017 rok. Będzie 
to rok wielu inwestycji tak długo oczekiwanych przez naszych mieszkańców 
i dzięki temu nasze miasto już teraz będzie mogło pięknieć – odpowiada 
burmistrz.
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Od 26 lutego do 5 marca w Jarosławiu odbędą się koncerty 
oraz prezentacje organizowane w ramach VI Dni Muzyki 
Fortepianowej im. Marii Turzańskiej. W tym roku wszystkie 
wydarzenia będą miały miejsce w Sali Koncertowej Szkoły 
Muzycznej. O metafizyce, idei, festiwalowych tradycjach 
i przeznaczeniu opowiedział nam Tomasz Wywrót – 
współorganizator wydarzenia.
Mamy w Jarosławiu festiwal niezwykły, który zachwyca  
i na stałe gości w kalendarzu imprez kulturalnych. Festiwal  
stary i nowy zarazem. Festiwal magiczny i pełen symboli 
– możemy przeczytać w materiałach na temat Dni Muzyki 
Fortepianowej im. Marii Turzańskiej. Co takiego wpływa na jego 
wyjątkowość?
Oczywiście wspomniana magia — mówi ze śmiechem Tomasz 
Wywrót, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, 
poważnie dodając — Organizacja festiwalu pokazuje, że  
w oparciu o historię danego miejsca czy osoby, można stworzyć 
coś… magicznego, wartościowego, absorbującego, a także, co 
najważniejsze, odpowiadającego na potrzeby współczesnych 
odbiorców. Tak więc mówiąc magia mamy na myśli samą ideę 
oraz klimat, jaki wytworzył się wokół wydarzenia. Chodzi też 
o jego unikatowość – Dni Muzyki Fortepianowej są jedynym 
świętem muzyki poważnej w naszym mieście. Wydarzeniem, 
które zyskało znaczenie w skali całego regionu.

W kręgu fortepianu… i nie tylko.
Dzięki rosnącej popularności i potrzebie wzbogacania 
festiwalowego programu, co roku staramy się wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom publiczności. Robimy to m.in. 
wzbogacając festiwal o różne formy muzyczne i programowe – 
początkowo bazując wyłącznie na fortepianie, dziś poruszamy 
się w kręgu wielu instrumentów. W tym roku premierę będzie 
miał flet, przybliżymy również postać Jana Kusiewicza – mało 
znanego, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków 
operowych.

Nie samą przeszłością festiwal żyje….
Muzyka poważna od dawna zakorzeniona jest w tradycji 
naszego pięknego miasta, podobnie jak postacie Marii 
Turzańskiej i Fryderyka Chopina, jednak sama idea festiwalu 
nie polega wyłącznie na odtwarzaniu przeszłości. Chodzi 
raczej o twórcze wykorzystywanie jej do wyznaczania sobie 
odważnych celów i dążeń.

Towarzystwo Muzyczne 1903, Centrum Kultury 
i Promocji 2009 – przypadek czy przeznaczenie?
Niewątpliwie przeznaczenie! W 1903 r. Maria Turzańska 
założyła w kamienicy Attavantich Towarzystwo Muzyczne  
i Szkołę Muzyczną – placówki działające nieprzerwanie do 
1939 r. Po wojnie losy budynku były różne. W końcu, w 2009 r. 
genius loci Kamienicy Attavantich upomniał się o jej prawowite 
przeznaczenie – utworzono Centrum Kultury i Promocji, jak 
się okazuje spadkobiercę zapoczątkowanej przez Turzańską 
tradycji.

Kultura w XX i XXI w.
Moda jest rzeczą zmienną, dotyczy to także mody na kulturę. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych 
odbiorców, zajmujemy się różnego rodzaju działalnością 
kulturalną, organizując zarówno wielkie imprezy plenerowe, 
jak Majówka czy Dni Jarosławia, kulturalno-edukacyjne 
wydarzenie w przestrzeni miejskiej rynku – „Kulturalne lato  
w mieście” czy wystawy i wernisaże. Jednak w działalności CKiP 
zawsze szczególne miejsce zajmuje muzyka poważna. Trwający 
od października do czerwca Sezon Artystyczny u Attavantich, 
wypełniając Salę Lustrzaną po brzegi, świadczy o niesłabnącej 
potrzebie organizowania tego typu koncertów. Ukoronowaniem 
i prawdziwą ucztą dla melomanów – całego jarosławskiego 
środowiska muzycznego oraz wszystkich, dla których muzyka 
zajmuje ważne miejsce w życiu, są Dni Muzyki Fortepianowej, na 
które Państwa serdecznie zapraszam.

Ona – wspaniała pianistka, objawienie salonów. On – najwybitniejszy polski kompozy-

tor, duma całego narodu. Urodzona niemal 30 lat po jego śmierci. Zmarła w Jarosław-

iu. Ich drogi nigdy się nie skrzyżowały… Co ich łączy? Niewątpliwie talent, miłość do 

muzyki oraz organizowany na cześć obydwojga festiwal.

Muzyczna  
i duchowa uczta  

dla melomanów…



K R Ó T K I  P R Z E W O D N I K  P O  D N I A C H 

M U Z Y K I  F O R T E P I A N O W E J :

M A R I A  T U R Z A Ń S K A

• Organizowany od 2012 roku festiwal jest hołdem i pośmiertnym 
ukłonem w stronę naszych wybitnych rodaków – Marii 
Turzańskiej i Fryderyka Chopina.

• Idea festiwalu skupia się na cyklu koncertów muzyki klasycznej 
– także we współczesnych aranżacjach, ma za zadanie zachęcić 
do zapoznania się z formą sztuki, jaką jest muzyka poważna.

• Dni Muzyki Fortepianowej promują i zaznajamiają mieszkańców 
regionu z jednej strony z muzyką klasyczną, a z drugiej  
z wywodzącymi się z regionu artystami, którzy realizują się 
właśnie w tej dziedzinie muzyki.

• Ideę promocji lokalnych artystów widać już w samej nazwie, 
w której występuje postać jarosławskiej pianistki, Marii 
Turzańskiej.

• W 2014 r. Sala Lustrzana uchwałą Rady Miasta otrzymała 
imię Marii Turzańskiej. Pozwoliło to na trwałe wpisać postać 
Turzańskiej w historię kultury muzycznej w Jarosławiu.

• Wielkość i atrakcyjność festiwalu podkreśla co roku koncert 
finałowy.

• W ciągu lat Festiwal zmieniał swoją formę – początkowo 
wyłącznie koncerty fortepianowe, następnie z udziałem różnych 
instrumentów – jednak stale w kręgu fortepianu.

• Organizatorami wydarzenia są: Burmistrz Miasta Jarosławia, 
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Jarosławiu.

Urodzona w Berdiańsku w 1878 r. Artystka zasłynęła w wieku piętnastu 
lat jako objawienie salonów muzycznych Wiednia, Budapesztu, 
Pragi, Paryża, Moskwy, Petersburga. Uważano ją za jedyną rywalkę 
Paderewskiego Do kręgu wielbicieli jej talentu i równie wielkiej urody, 
obok koronowanych głów, należał także Henryk Sienkiewicz. Podczas 
występu w Krakowie poznała przyszłego męża, lekarza o tym samym 
nazwisku, Grzegorza Turzańskiego.
Fantastycznie zapowiadająca się kariera pianistyczna została 
przerwana w 1899 r. z chwilą zamążpójścia. Artystka wraz z mężem 
zamieszkała w Jarosławiu, gdzie doktor Turzański pełnił funkcję 
naczelnego lekarza. W rok po ślubie przyszła na świat ich córka Aniela. 
Turzańska poświęciła się pracy pedagogicznej zakładając w 1903 
roku szkołę muzyczną z klasą fortepianu. Była jedną z inicjatorek 
powstania Towarzystwa Muzycznego im. F. Chopina w Jarosławiu, 
gdzie pełniła funkcję dyrektorki działu fortepianowego. Uczyła 
również prywatnie, nawet w okresie okupacji. Na emeryturze 
udzielała lekcji biedniejszym uczniom, nie pobierając od nich opłaty.
Turzańska wykształciła kilka pokoleń znakomitych pianistów. 
Działając w Towarzystwie Muzycznym była organizatorką życia 
muzycznego i kulturalnego w Jarosławiu. Za ofiarność i odwagę  
w niesieniu pomocy rannym żołnierzom podczas I wojny światowej 
odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.
Maria Turzańska zmarła w 1957 r. Została pochowana na Starym 
Cmentarzu w Jarosławiu.
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W sztuce ważny jest duch miejsca,  

a duch kamienicy Attavantich, gdzie gry 

na fortepianie uczyła Maria Turzańska, 

już wielokrotnie pokazał, że wyjątkowo 

sprzyja kameralnym, klasycznym 

koncertom.
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MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

tel.   16 621 52 53
kom. 535 105 253

JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
ul. Księdza Jakuba Makary 1, Jarosław
www.jtbs.pl

 » instalacja solarna, 
 » stan deweloperski,
 » piwnica dla każdego 

lokalu,
 » parking przed 

budynkiem,
 » balkony, 

 » jasna kuchnia,
 » okna PCV 5-cio 

komorowe, 
 » stalowe, wzmocnione, 

antywłamaniowe drzwi 
do mieszkań z atestem 
klasy C.
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