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Jak co roku mieszkańcy Strzyżowa i okolic zebrali się w dniu 3 maja
w uroczystym pochodzie, by wspólnie świętować to tak ważne dla nas
wszystkich, Polaków, święto. Powiatowo-gminne obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały w tym roku szczególną
oprawę za sprawą kompanii reprezentacyjnej 21. dywizjonu artylerii
przeciwlotniczej z Jarosławia.
W uroczystym pochodzie, który poprowadziła tradycyjnie Strzyżowska Orkiestra Dęta, pomaszerowali: żołnierze z 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, strzyżowscy strzelcy, którzy wraz z żołnierzami pełnili również wartę
przy miejscach pamięci narodowej, poczty sztandarowe jednostek OSP, szkół
z terenu gminy i miasta Strzyżów, władze gminy i powiatu, przedstawiciele
instytucji, zakładów pracy, a także mieszkańcy gminy i miasta. Wieńce złożono tradycyjnie pod pomnikami: Katyńskim, Żołnierzy Poległych w I i II Wojnie Światowej. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił
ks. Józef Buczyński w kościele farnym w Strzyżowie, uczestnicy uroczystości
udali się na plac DK „Sokół”. Tam, po uroczystych przemówieniach, przypomnieniu historii tego jednego z najważniejszej w naszej polskiej historii wydarzenia, wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli przedstawiciele: powiatu, gminy, strzyżowskich strzelców, 21. dywizjonu
artylerii przeciwlotniczej, a także przedstawicielka biura poselskiego posła
Andrzeja Szlachty oraz tradycyjnie już dzieci ze strzyżowskiego przedszkola.
Następnie odbył się uroczysty apel pamięci, który odczytał szef sekcji wychowawczej 21 daplot por. Andrzej Szymański, a po nim widowiskowa salwa
honorowa.
Miłym dopełnieniem uroczystości była część artystyczna, przygotowana
przez młodzież Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie pod okiem nauczycielek: Teresy Urbanik, Renaty Moskal i Magdaleny Fortuny, a sportowym,
mniej oficjalnym akcentem kończącym uroczystości, był Bieg Uliczny o Puchar Starosty Strzyżowskiego.
Jak co roku można było wpłacać pieniądze na Specjalny Fundusz na Remont i Odnowę Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej, z którego środki
w części przeznaczane są również na zakup lampionów oraz wieńców składanych w miejscach pamięci narodowej. W zeszłym roku za zebraną na Funduszu kwotę w wysokości 25 tys. złotych odremontowano w całości Pomnik
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu „na Krzywuli”. W tym roku, z okazji
uroczystości 3 Maja, wpłacono 2090 zł i w sumie na koncie pozostaje kwota
9656 zł.
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Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie
W dniu 28 marca br. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej
w Strzyżowie. Podczas sesji radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z działalności MGOPS w Strzyżowie za 2012 rok,
a także z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów za 2012
rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Strzyżów za 2012 rok.
Radni podjęli uchwały:
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Strzyżów na lata 2013 – 2015.
Uchwała związana jest z wejściem w życie początkiem 2012
roku nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek uchwalania 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Program określa
m.in. zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zadnia
i uprawnienia asystenta rodziny.
• w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „CENTRUM” w Strzyżowie.
Zmiana ta ma na celu przygotowanie podstaw formalnych do
przygotowania terenu, który do 2009 roku był zamkniętym terenem kolejowym, dla realizacji nowych funkcji. Teren działki
o pow. 0,249 ha położonej pomiędzy obszarem linii kolejowej
Rzeszów-Jasło a ul. Witosa, zostanie przeznaczony na cele usług
i handlu z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na najwyższych
kondygnacjach budynków. Przeznaczenie terenu jest zgodne
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Strzyżów.
• w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzyżów na 2013 rok.

Czytelnicy pytają
– Burmistrz
odpowiada
Na pytania czytelników odpowiada
burmistrz Marek Śliwiński
Kapliczka św. Józefa jest jednym z piękniejszych i bardziej charakterystycznych zabytków Strzyżowa. Obecny stan, gdzie w jej otoczeniu jest pełno zarośli, jest nie do przyjęcia. Dlaczego gmina nie
dba o to, by ten piękny zabytek mógł prezentować się w pełnej
krasie?
Ilona
Problem zaniedbanego terenu wokół kapliczki Św. Józefa
jest mi znany. Działka, na której znajduje się kapliczka, jest jednak własnością prywatną, której współwłaściciele, jak udało mi
się ustalić, zamieszkują poza granicami naszego kraju. Będę próbował nawiązać kontakt z tymi osobami, by uzyskać zgodę na
uporządkowanie terenu wokół kapliczki. Do pewnych prac porządkowych w tamtym obszarze przymierzali się już strażacy OSP
Strzyżów i myślę, że po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej, chętnie podejmą się tego przedsięwzięcia.

Obowiązek corocznego uchwalania takiego planu nakłada na
gminy ustawa z 1997 roku o ochronie zwierząt. Na realizację zadań
zawartych w programie, przewiduje się w bieżącym roku przeznaczyć kwotę 12 tys. zł.
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu Gminy na 2014 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Radni, jak co roku, korzystając z możliwości jakie daje ustawa
o funduszu sołeckim, wyrazili zgodę na wyodrębnienie funduszu
w przyszłym roku budżetowym.
• w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzyżów.
Działka o powierzchni 0,07 ha znajduje się w Wysokiej Strzyżowskiej. Jest to działka niezabudowana, położona ok. 60 m od
drogi powiatowej Dobrzechów-Wysoka Strzyżowska-Węglówka.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżów leży ona w „obszarze potencjalnego rozwoju”. Nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu.
• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.
W ramach uchwały dokonano podziału środków finansowych
otrzymanych z różnych źródeł do budżetu gminy Strzyżów, jak również dokonano przeniesień środków między poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej.
• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2013-2029.
Zmiany w wieloletniej prognozie związane są przede wszystkim
z uaktualnieniem harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji realizowanych w bieżącym roku.
• w sprawie przyznania nagrody/stypendium i wyróżnienia za
osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności
sportowej.
W 2011 roku Rada Miejska w Strzyżowie podjęła uchwałę określającą zasady i tryb przyznawania a także rodzaj i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności
sportowej. Do Rady Miejskiej w styczniu bieżącego roku wpłynęły
dwa wioski o przyznanie nagród za wysokie osiągnięcia w rywalizacji krajowej i międzynarodowej dla: Karoliny Małek z Glinika Charzewskiego (osiągnięcia to m.in. IV Miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 60 m, zwycięstwo w powiatowych i gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej) oraz Tomasza
Błądzińskiego ze Strzyżowa (osiągnięcia to m.in.: I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu stylem dowolnym, III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w mini siatkówce, członkowstwo w 2012 r. w Kadrze województwa podkarpackiego juniorów w piłce siatkowej). Radni postanowili przyznać tym osobom tytuł „Sportowy Talent Strzyżowa”
oraz nagrody pieniężne w wysokości 500 zł każda.
• w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Zarządu
Oświaty Strzyżowie.
Uchwała poszerza zadania MGZO o sprawy związane z rejestracją niepublicznych jednostek oświatowych na terenie gminy.
• w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Zarządu Oświaty w Strzyżowie do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Uchwała poszerza zakres upoważnienia udzielonego dyrektorowi MGZO o sprawy zawiązane z wydawaniem zaświadczeń
o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, decyzji
o odmowie wpisu oraz wykreśleniu z ewidencji a także decyzji
w sprawie nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień
szkół publicznych.
ap
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21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
w Jarosławiu świętował 20-lecie
18 kwietnia 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu obchodził swoje święto, co zbiegło się z 20-leciem
powstania jednostki oraz 15 rocznicą nadania sztandaru. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć także przedstawicieli
Strzyżowa, którego społeczność od wielu lat utrzymuje przyjacielskie stosunki z jednostką, a w 1998 rok była fundatorem sztandaru.
W uroczystościach jubileuszowych,
które miały miejsce na terenie stacjonowania dywizjonu przy ul. 3 Maja w Jarosławiu, Ziemię Strzyżowską reprezentowali: Zastępca Burmistrza Strzyżowa
Waldemar Góra, Starosta Strzyżowski
Robert Godek, Komendant Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Strzyżowie – Piotr Rędziniak, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie
– Andrzej Zawiślak oraz strzyżowscy
strzelcy.
Obchody rozpoczął uroczysty apel,
podczas którego Szef OPL 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich ppłk Dariusz
Kowalski przypomniał historię powstania dywizjonu a także najważniejsze osiągnięcia jednostki. Dowódca dywizjonu
ppłk dypl. Artur Adamiak wyróżnił swoich podwładnych odznakami pamiątko-

wymi i listami gratulacyjnymi, zaś
przedstawicielom instytucji zaprzyjaźnionych z dywizjonem wręczone zostały medale pamiątkowe,
które otrzymali m.in.: Zastępca
Burmistrza Strzyżowa Waldemar
Góra, Starosta Strzyżowski Robert
Godek, komendant PSP w Strzyżowie – Piotr Rędziniak i z-ca komendanta PP w Strzyżowie – Andrzej Zawiślak.
Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów oraz pokazem
sprzętu wojskowego.
ap
Podczas uroczystości jubileuszowych przedstawiciele strzyżowskich instytucji otrzymali medale pamiątkowe dywizjonu

W s p ó ł p r a c a

Fot. Robert Adamczyk

z a g r a n i c z n a

Małe spotkanie w Medzevie
W dniach 4-7 kwietnia delegacja ze
Strzyżowa uczestniczyła w tzw. „małym
spotkaniu” organizowanym na Słowacji
w ramach Stowarzyszenia Europejskich
Gmin Wiejskich „Charter”. Organizator spotkania – gmina Medzev,
przygotowała dla kilkudziesięciu
uczestników z: Polski, Hiszpanii,
Czech, Malty, Litwy, Słowenii, Francji, Luksemburga i Holandii wiele
atrakcji.
Podczas kilkudniowego pobytu
mieli oni okazję zwiedzać największe atrakcje Medzeva i okolic jak
np. muzeum filmów, mogli zapoznać się z twórczością lokalnych
artystów, tradycyjnie już zorganizowano wieczór smaków Europy
z degustacją dań charakterystycznych dla danego państwa. Głównym
tematem spotkania była jednak
kwestia sposobu włączenia mieszkańców gmin wiejskich do działań
zmierzających do powstrzymania

zmian klimatycznych na obszarach wiejskich Europy i temu tematowi poświęcone było szereg konferencji. Zarówno gospodarze, jak i goście dzielili się doświad-

czeniami z własnego, gminnego podwórka, by następnie wypracować wspólne
wnioski i rozwiązania.
ap

Fot. Archiwum
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Prze¿yæ
wiek...
Izabela Dulemba z Glinika
Zaborowskiego to kolejna
osoba, która dołączyła do
grona wyjątkowych mieszkańców naszej gminy.
8 marca pani Izabela w gronie rodziny i przedstawicieli władz gminy oraz instytucji świętowała swoje 100
urodziny.

Fot. Mieczysław Marczak (2)
Izabela Dulemba dołączyła do wyjątkowego grona 100-latek, których na terenie gminy Strzyżów żyje obecnie
cztery

Izabela Dulemba urodziła się 8 marca 1913 roku w Zaborowie. Wraz z nią urodziła się siostra bliźniaczka Elżbieta,
która zmarła w wieku 18 lat. Była pierwszą z dzieci Marii
i Wojciecha Dulembów.
Wraz z trójką rodzeństwa Elżbietą, Stanisławem i Ludwikiem pracowała na gospodarstwie rolnym. Mając 14 lat poszła
na tzw. służbę do bogatszej rodziny, gdzie ciężko pracowała.
Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Zaborowie, w której
ukończyła 4 klasy.
W wieku 27 lat urodziła syna Mariana. Doczekała się
3 wnucząt: Janusza, Elżbiety i Krzysztofa oraz 6 prawnuków:
Łukasza, Joanny, Marcina, Bartłomieja, Konrada i Kacpra.

Przez całe życie cieszyła się dobrym zdrowiem aż do
90 roku życia, kiedy to podupadła na zdrowiu.
Obecnie mieszka wraz z synem Marianem i synową Heleną w domu rodzinnym w Gliniku Zaborowskim.
W piątek 8 marca, w kościele w Gliniku Zaborowskim,
mszę świętą w intencji jubilatki odprawił ks. Mariusz Siniak.
Serdeczne życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu
złożyli Izabeli Dulembie: Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński oraz sekretarz Gminy Strzyżów Mieczysław Marczak, sołtys Glinika Tadeusz Barć a także Barbara Irzyk – kierownik
placówki terenowej KRUS w Strzyżowie.
ap

Dzieñ Matki
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.
Józef Ignacy Kraszewski

Wszystkim Mamom z okazji zbli¿aj¹cego siê œwiêta
¿yczymy zdrowia, cierpliwoœci i spe³nienia wszystkich marzeñ…
Niech ka¿dy dzieñ wynagradza Wam trud macierzyñstwa,
a poczucie szczêœcia niech na sta³e zagoœci w Waszym ¿yciu.
Redakcja
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Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Dobrzechowie
Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie od 1970 roku, kiedy to Zgromadzenie Generalne ONZ ogłosiło 22 kwietnia
Światowym Dniem Ziemi. W Polsce po raz pierwszy celebrowano go w 1990 roku. Obecnie świętują go, podejmując
praktyczne działania na rzecz własnych środowisk, miliony Polaków, zwłaszcza młodzież szkolna.
Kwiecień w naszym kraju jest miesiącem, w którym mówi się dość dużo o problemach związanych z ochroną środowiska. Już każdy człowiek słyszał, że karygodne jest wyrzucanie śmieci do lasów,
rzek, rowów, bo nie tylko szpecą one krajobraz, ale przede wszystkim zatruwają
powietrze, którym oddychamy, skażają
wodę, którą pijemy lub w której się kąpiemy. I chociaż nasza wiedza w tym zakresie jest ogromna, to w dalszym ciągu
lasy, rowy, strumienie pełne są śmieci. Co
prawda wyrzuca się je pod osłoną nocy,
zatem ze świadomością, że robi się coś
złego, jednak marna to pociecha dla środowiska.
Widok i swąd wypalanych wiosną łąk
i pól nadal straszy każdej wiosny, mimo
że grożą za to wysokie kary, a obywatele
zdają sobie sprawę ze szkodliwości takich
praktyk.
Stare drzewa, wyznaczające kiedyś
szlaki komunikacyjne, zastępowane są

wadziły nauczycielki dobrzechowskiego
gimnazjum panie Anna Bednarz i Agata
Krochmal.
Do udziału w rywalizacji zgłosiło się
6 trzyosobowych drużyn z następujących
szkół:
- ZS w Godowej, pod opieką Katarzyny
Paśko;
- ZS w Grodzisku, pod opieką Małgorzaty Kaczkiełło;
- MZS ze Strzyżowa, pod opieką Alicji
Patryn;
- ZS z Wysokiej Strzyżowskiej, pod opieką
Agnieszki Ochab;
- ZS z Dobrzechowa pod opieką Agaty
Krochmal.
Sens hasła tegorocznych obchodów
Dnia Ziemi „Ekoodpady – proste zasady” oddawała dekoracja sali, w której odbywał się konkurs. Było ono również
ukryte w krzyżówce tematycznej, będącej jedną z konkurencji konkursowych.
Przyrodę odczuwamy wszystkimi zmysła-

wiózł z sobą ciekawe zadania oraz nagrody książkowe w postaci albumów pt.
„Lasy Podkarpacia”.
Ponieważ w tym samym dniu zakończył się program edukacyjny „Trzymaj
formę”, organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, w jego ramach przygotowano sałatkę stanowiącą poczęstunek dla uczestników rywalizacji.
Uczniowie, którzy stanęli w konkursowych szrankach, wykazali się dużą znajomością praw rządzących przyrodą, dlatego wszyscy zostali nagrodzeni piłkami
sportowymi, a zwycięzcy dodatkowo nagrodami książkowymi.
Wyniki zmagań przedstawiały się następująco: pierwsze miejsce uzyskało
Gimnazjum Publiczne z Dobrzechowa,
na drugiej pozycji uplasowały się
ex aequo Gimnazjum z Godowej i Gimnazjum w Strzyżowie, zaś trzecie miejsce
wywalczyło Gimnazjum z Wysokiej
Strzyżowskiej.

Fot. Archiwum ZS w Dobrzechowie

przez betonowe murki lub żelazne kołki.
Wiedza i czyny więc nie zawsze idą w parze, a deklaracje o „ratowaniu kochanej
Ziemi” kończą się na słowach.
Tradycyjnie już po raz ósmy Gimnazjum w Dobrzechowie zorganizowało
konkurs wiedzy o przyrodzie, na który zaprosiło uczniów z gimnazjów gminy
Strzyżów. Imprezę przygotowały i popro-

mi, więc większość zadań sprawdzała
zmysły: smaku – herbatki ziołowe; słuchu – odgłosy zwierząt; spostrzegawczości – próba odpowiedzi na pytanie „co to
jest?”.
Współorganizatorem konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, było
Nadleśnictwo w Strzyżowie, którego
przedstawiciel, inż. Roman Kula, przy-

Nagrody książkowe otrzymały również szkoły, z których uczniowie przyjechali na konkurs.
Wszystkim uczniom i nauczycielom,
którzy przybyli na konkurs, dziękujemy
za obecność, a zwycięzcom składamy gratulacje.
Agata Krochmal
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IX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
12 kwietnia br. (w piątek) odbył się już IX Konkurs Poezji Religijnej w ZS w Godowej, w scenerii nadchodzącej wiosny.
Pierwszy termin z 22 marca musiał być przesunięty z powodu obfitych i niespodziewanych opadów śniegu, które skutecznie utrudniły dojazd uczestnikom z dalszych miejscowości.
ZS w Godowej jak zawsze perfekcyjnie przygotowany do przyjęcia gości
i uczestników konkursu. Młodzież pod
okiem Dyrektora ZS w Godowej pana
Wojciecha Małka i nauczycieli zaangażowana w obsługę gości, zawsze z uśmiechem
i ukłonem traktuje swoją organizacyjną
rolę, odpowiedzialnie i z całą powagą. Sala
gimnastyczna wita nas co roku inną, wymowną dekoracją sceny. IX edycja konkursu odbywa się na tle krzyża z niebieskich kwiatów i wpisanej w krzyż litery P.
Całość na ciemnym granacie tła potęguje
wrażenie. Autorką zawsze przemyślanej
i symbolicznej dekoracji jest nauczycielka plastyki pani Jadwiga Stanek.

niem, by nic w nich nie
zmienić...
Czy tylko tyle?
Są z pewnością niewidzialne Ręce, które
trzymają nas tak,
że z wysiłkiem dźwigamy łódź, której dzieje nadają bieg
pomimo mielizn.
Czy wystarczy zagłębić się w źródła, nie
szukając niewidzialnych Rąk?”
Oficjalne otwarcie Konkursu ogłosił
dyrektor ZS, pan Wojciech Małek. Krótki
koncert skrzypcowy dała Natalia Zielińska z kl. III Szkoły Podstawowej w Godowej, grając „Arkę”.

Nagrodę specjalną Burmistrza Strzyżowa zdobyła Aleksandra Kasprzyk – ZS w Wysokiej Strzyżowskiej

Gości wita i przedstawia Jury Dyrektor ZS Pan Wojciech Małek, do powitań
dołącza Przewodnicząca Jury słowami Ks.
Jana Twardowskiego: „Poezja łączy ludzi
pozornie dalekich od siebie”
Fragment wiersza Patrona ZS – Jana
Pawła II przypomina pisząca te słowa:
Źródła i ręce
„Mamy bowiem oparcie w słowach wypowiedzianych kiedyś,
wypowiadanych nadal z wielkim drże-

Zaczynają się przesłuchania uczestników Konkursu w kategorii Szkół Podstawowych i po naradzie ogłoszenie wyników.
W drugiej kolejności odbywają się przesłuchania recytatorów ze Szkół Gimnazjalnych. Jury z uwagą wsłuchuje się w słowa
wierszy, notując oceny i uwagi.
Jury w składzie: przewodnicząca –
Zdzisława Górska, prof. Alicja Jakubowska-Ożóg, Prof. Zenon Ożóg, Adam Kluska, Waldemar Góra, Mirosław Czarnik,

po dyskusji i analizie umiejętności recytatorów w zakresie interpretacji prezentowanego utworu, doboru pozasłownych
środków artystycznych, poprawności dykcji i modulacji głosu, postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii Szkół Podstawowych:
I miejsce – Eryk Oliwa – SP nr 1 w Strzyżowie,
II miejsce – Kamil Wnęk – SP nr 1 w Strzyżowie,
III miejsce – Sylwia Ziobro – ZS w Godowej.
Jury przyznało trzy wyróżnienia. Otrzymali je:
Aleksandra Kasprzyk – ZS w Wysokiej
Strzyżowskiej – nagroda Burmistrza Strzyżowa,
Patrycja Ziobrowska – ZS w Stępinie,
Krystian Ziobro – ZS w Godowej.
W kategorii Szkół Gimnazjalnych, jury
w tym samym składzie, przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Łukasz Baran z ZS w Dobrzechowie,
II miejsce (ex aequo) – Gabriela Matera
z ZS w Dobrzechowie i Patrycja Wolan
z ZS w Konieczkowej,
III miejsce – Natalia Flaga z ZS w Godowej.
Jury przyznało jedno wyróżnienie,
otrzymał je Adrian Kut z ZS w Wysokiej
Strzyżowskiej.
Konkurs prowadzili uczniowie Gimnazjum ZS w Godowej: Izabela Szaro –
kl. III i Tomasz Ziobro – kl. I.
Honorowymi gośćmi konkursu byli
księża parafii w Godowej: ks. Proboszcz
Roman Wałczyk i ks. Kamil Sowa. W przerwach podczas obrad jury grał przyparafialny zespół „Druga zmiana” z Czudca.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali imienne dyplomy uczestnictwa oraz
ciekawe nagrody książkowe.
Jak co roku uczestnicy byli dobrze
przygotowani, obeznani ze sceną i mikrofonem (nie każdy korzystał z mikrofonu),
repertuar recytacji bardzo szeroki. Autorzy wierszy to: Jan Paweł II, Zbigniew
Herbert, Paulo Coelho, Ks. Jan Twardow-
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Fot. Anna Rachwał (3)
Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz jury

ski, Tadeusz Różewicz, Barbara Kacperska, John Donne, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Kasprowicz, Bolesław Leśmian, Janina Snopek, Teofil Lenartowicz,
Anna Rudawcowa i w kolorycie lokalnym
– Adam Żuchowski (związany z Frysztakiem). Uczennica ze Stępiny przygotowała wiersz tego autora pt. „Frysztackiej panience”.
Konkurs jest co roku ważnym wydarzeniem dla słuchających i występujących.
Młodzież zdobywa doświadczenie w pracy nad wierszem, w interpretacji, a także

zapamiętuje utwory, które poszerzają odbiór wrażeń i uczuć. „Człowiek wrażliwy
na sztukę jest we wszystkich swoich działaniach bardziej twórczy i potrafi tworzyć
piękniejszą rzeczywistość.”
Dodam tylko, że kształcenie artystyczne młodych w różnych kierunkach –
w muzyce, malarstwie, literaturze – tworzy elity kulturalne danego narodu. Konkurs recytatorski jest jednym z kierunków
i początków tego kształcenia.
Życzę Dyrekcji i nauczycielom ZS
w Godowej, aby X edycja konkursu w roku

przyszłym była nagłośniona przez media
i prasę, ponieważ 10 lat trwania konkursu
wskazuje, że jest międzyszkolnym wydarzeniem kulturalnym. Chętnej, wrażliwej
młodzieży do prezentacji wierszy jest wiele a nauczyciele prowadzący mają dużą
satysfakcję w kształtowaniu uzdolnionych,
młodych osób. Za co dziękuję nauczycielom, uczestnikom i organizatorom w imieniu Jury IX Konkursu Poezji Religijnej
w Godowej.
Zdzisława Górska
Przewodnicząca Jury
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Konkurs plastyczny

5. Mateusz Florko 16 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.

„Moja Szkoła”

W kategorii wiekowej od 19 do 24 lat
nagrody przyznano:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie był
organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Moja Szkoła”, na który wpłynęło 103 prace z 9 placówek
kształcenia specjalnego w 3 kategoriach wiekowych:
• 9 – 13 lat,
• 14 – 18 lat,
• 19 – 24 lat.
Komisja konkursowa w składzie:
– Anna Furtek – plastyk, dekorator z Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie,
– mgr Maria Zamorska – Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie,
– mgr Jadwiga Cieślak – doświadczony pedagog specjalny, plastyk, zwracając szczególną uwagę na samodzielność wykonania
prac przez uczestników, nawiązanie do tematu, indywidualny
i twórczy pomysł oraz oryginalność środków wyrazu, a także wiek,
rodzaj i stopień niepełnosprawności, przyznała:
• 10 nagród głównych,
• 12 wyróżnień,
• 1 nagrodę specjalną.

1. Iwona Wydrzyńska 19 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.
2. Karolina Krzysztoń 23 lata – Zespól Szkół Specjalnych im.
UNICEF w Rzeszowie.
3. Barbara Gwizdak 23 lata – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie.
4. Sylwia Gwizdak 24 lata – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie.

W kategorii wiekowej od 9 do 13 lat
nagrody zdobyli:
1. Krzysztof Figura 13 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku.
2. Sabina Łuszczek 13 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku.
3. Magdalena Bąk 12 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku.
Wyróżnienia:
1. Maciej Bieszczad 11 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku.
2. Jakub Szpala 12 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.
3. Wojciech Figura 11 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku.

Wyróżnienia:
1. Gabrysia Śliwa 22 lata – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku.
2. Tomasz Liśkiewicz 21 lat – Zespól Szkół Specjalnych im.
UNICEF w Rzeszowie.
3. Anna Knurek 24 lata – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie.
4. Aleksandra Pietrasz 19 lat – Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Strzyżowie.

W kategorii wiekowej od 14 do 18 lat
nagrody zdobyli:
1. Agnieszka Cisło 16 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach.
2. Monika Rakoczy 18 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie.
3. Tomasz Mazur 15 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.
Wyróżnienia:
1. Maciej Maciak 17 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu.
2. Kamila Lewicka 18 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu.
3. Adam Podpora 14 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.
4. Krzysztof Matusz 17 lat – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie.

Nagrodę specjalną za oryginalną technikę wykonania pracy
otrzymał Wojciech Baran 21 lat – Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Lesku.
Komisja w składzie:
Anna Furtek, Maria Zamorska,
Jadwiga Cieślak
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Zespół Szkół Technicznych
w Strzyżowie
– przygotowujemy
do kreatywnej samodzielności
Jeden z zarzutów często stawianych
współczesnej szkole dotyczy tego, że nie
przygotowuje ona w należyty sposób do
startu w dorosłe życie. Zdaniem malkontentów uczniowie wyposażani są
w nadmiar wiedzy encyklopedycznej, która albo jest im później zbędna, albo nie
potrafią jej zastosować w praktyce. W takim kontekście na znaczeniu zyskują te
szkoły, które w prowadzony przez siebie
proces wychowawczo-edukacyjny potrafią
wpleść takie działania, które już w trakcie
zdobywania wiedzy teoretycznej pozwolą
uczniom na zdobycie konkretnych i wielostronnie ukierunkowanych umiejętności
praktycznych.
Do grona szkół w ten właśnie pragmatyczny sposób kształcących swoich
uczniów należy bez wątpienia Zespół
Szkół Technicznych w Strzyżowie. Od
września 2012 roku (o czym była już
mowa w poprzednim artykule) rozpoczęła się tu realizacja systemowego projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, który będzie realizowany do października 2014 roku.
Celem głównym projektu, którego liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie, jest modernizacja oraz
podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach regionu podkarpackiego. Partnerem projektu jest powiat
strzyżowski. W ramach tegoż projektu
prowadzą swoją działalność dwie firmy
symulacyjne.

Pierwszą z nich jest
Szkolna Agencja Kreatywna
(SZAK),
będąca pozalekcyjną formą zdobywania
przez uczniów ZST wiadomości i umiejętności z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w obszarze promocji. SZAK wspiera
szkołę w kształtowaniu u uczniów postaw przedsiębiorczych.
Jej aktywność jest ukierunkowana
przede wszystkim na prowadzenie działalności promocyjnej Zespołu Szkół

Technicznych. Uczniowie zaangażowani w pracę SZAK zajmują się promocją
szkoły w Internecie. Sporządzają również projekty graficzne na rzecz promocji szkoły. Projektują także foldery, wizytówki, plakaty i inne materiały promocyjne. Prowadzą kronikę wydarzeń
i uroczystości szkolnych. Poza tym podejmują działania typowe dla działalności gospodarczej. Szkolną Agencją Kreatywną zarządza uczeń, będący jej liderem i kierujący pracą całego zespołu
SZAK.
Poza liderem w SZAK pracują: specjalista ds. organizacji biura, specjaliści
ds. komunikacji z rynkiem, specjaliści
ds. grafiki komputerowej oraz specjaliści ds. e-marketingu. Uczniowie zatrudnieni w Szkolnej Agencji Kreatywnej,
wezmą udział w stażach w agencjach reklamowych zajmujących się profesjonalną reklamą. Każdy z uczniów otrzyma stypendium stażowe.
Opiekunem SZAK jest nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych – mgr
Rafał Wilk.

Kolejną firmą symulacyjną
jest Firma Uczniowska
„PROFIT”,
prowadzona w ramach zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości
w praktyce dla uczniów ZST w Strzyżowie. Firma prowadzi działalność handlową. Jej podstawowa działalność zorganizowana jest w czterech obszarach:
zaopatrzenie, sprzedaż, księgowość
i marketing. Prowadzenie firmy ma na
celu przygotowanie uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu nauki w szkole. Wszyscy pragnący podjąć pracę w Firmie, zostali
wyłonieni przez komisję rekrutacyjną
spośród uczniów ZST w Strzyżowie, którzy złożyli wcześniej stosowną dokumentację aplikacyjną.
Właściciel Firmy dokonał jej rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zatrudnił pracowników

oraz czuwa nad jej właściwym funkcjonowaniem. Wiąże się to również z prowadzeniem dokumentacji identycznej
z tą, jaką prowadzą firmy realnie funkcjonujące na rynku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Opiekę nad FU „PROFIT” sprawuje ucząca w ZST przedmiotów ekonomicznych mgr Agnieszka Król.
***
Przedstawione wyżej przykłady działających w ZST firm symulacyjnych, są
niezbitym dowodem na to, że szkoła bardzo poważnie podchodzi do zadania, jakim jest profesjonalne przygotowanie
młodzieży do aktywnego i kreatywnego
uczestnictwa we współczesnym rynku
pracy. Jednocześnie młodzi ludzie poprzez udział w takich przedsięwzięciach
kształcą w sobie cechy i postawy przydatne nie tylko w zawodowym aspekcie
dorosłego życia.
Pracowitość, sumienność, wytrwałość, uczciwość, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i nieszablonowe
myślenie – to nieodłączne i ponadczasowe cechy wartościowego człowieka.
Posiadaniem tych cech już mogą się
poszczycić pracujący w opisanych firmach uczniowie. Ich sukces nie byłby
jednak możliwy bez osobistego zaangażowania i profesjonalizmu opiekujących
sie nimi nauczycieli.
Warto zwrócić na to uwagę, gdyż jest
to jedna z tych bardzo cennych w szkole
sytuacji, kiedy wpajanie wiedzy i umiejętności łączy się z przekazywaniem
życiowych doświadczeń i budowaniem
opartych na wzajemnym szacunku relacji partnerskich.

Na podstawie strony internetowej
ZST w Strzyżowie
(http://www.zs-strzyzow.itl.pl)
opracował Grzegorz Włodyka
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół Technicznych
w Strzyżowie – po nowe kwalifikacje
jedziemy za granicę!
W poprzednim artykule pisałem
o dwóch szkolnych inicjatywach, przygotowujących uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie do kreatywnej działalności w dorosłym życiu. Kolejna inicjatywa, o której warto wspomnieć, skłania
uczniów ZST do zdobywania nowych kwalifikacji nie tylko w szkole, ale i poza jej
murami, a nawet poza granicami kraju.
Poniżej prezentuję zaczerpnięte ze strony
internetowej ZST w Strzyżowie informacje na temat realizacji projektu, umożliwiającego naszej młodzieży zdobycie nowych
kwalifikacji w ramach praktyk zagranicznych w Niemczech.
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie złożył w 2012 do Agencji Narodowej
w Warszawie wniosek o realizację projektu
mobilności IVT pod nazwą „Aktywizacja
Zawodowa Uczniów ZST w Strzyżowie
Szansą na Sukces” w ramach programu
Leonardo da Vinci.
Program Leonardo da Vinci jest częścią
programu edukacyjnego Unii Europejskiej
„Uczenie się przez całe życie”, który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje mobilność pracowników na europejskim rynku pracy
oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma na celu zwiększanie
przejrzystości i uznawalności kwalifikacji
zawodowych w krajach europejskich.
W wyniku selekcji nasz wniosek w maju
2012 r. został zakwalifikowany na listę rezerwową, a następnie w październiku ubiegłego roku przewidziany do dofinansowania w ramach projektu systemowego pt.:
„Staże i praktyki zagraniczne dla osób
kształcących się i szkolących zawodowo”.
Projekt ten jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nasz projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 r. czterotygodniowych praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach w Lipsku. Na zagraniczne

praktyki wyjedzie w terminie od 17 maja
2013 do 13 czerwca 2013 r. 30 uczniów
z III klas Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie, kształcących się w następujących kierunkach:
- technik mechanik,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik handlowiec,
- technik ekonomista.
Na miejscu z uczniami będą obecni opiekunowie, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc
w adaptacji w międzykulturowym środowisku i opieka nad uczniami.

Delegacja ZST z wizytą w Lipsku

Główne cele projektu:
- zdobycie doświadczenia zawodowego
w międzynarodowym środowisku przez
uczestników projektu,
- nabycie kwalifikacji, kluczowych dla
możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
- nabycie nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,
- wzmocnienie wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się
językiem obcym,
- wzmocnienie pewności siebie uczestni-

ków, pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na
europejskim rynku pracy,
- podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
- wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym,
- poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy).
Projekt wystartował 1 stycznia 2013 r.,
a jego zakończenie przewidziane jest na
31 grudnia 2013 r.
Podmioty uczestniczące w projekcie to:
- Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,
- Europa Haus,
- OPS Netzwerk GmbH,
- uczniowie ZST w Strzyżowie,
- przedsiębiorstwa niemieckie.
Przed wyjazdem uczniowie
uczestniczyli w intensywnym
kursie języka niemieckiego zawodowego. W czasie zajęć kulturowych zapoznali się z tradycjami i kulturą Niemiec. Odbyli
także zajęcia z pedagogiem.
Wszystkie wydatki związane
z organizacją praktyki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
Projekt jest odpowiedzią na
potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego
z potrzebami rynku pracy. Nasza szkoła zdając sobie sprawę, że pełni
ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań związanych z pierwszą pracą zawodową, chce realizując projekt odpowiednio przygotować
uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników
do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych i społecznych.
W związku z przygotowaniami do realizacji opisanych wcześniej praktyk, delegacja naszej szkoły w składzie: Adam Witek – dyrektor szkoły, Marzena Kmieć –
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koordynator projektu, Barbara Ruszała –
specjalista do spraw rozliczeniowo-finansowych, odwiedzili w dniach 11-13 marca
br. siedzibę Europa Haus w Lipsku – Partnera naszej Szkoły.
Europa Haus to stowarzyszenie na
rzecz wspierania procesu integracji europejskiej, które zostało założone we wrześniu 1990 r. Obecnie działa jako powszechnie uznawana i ceniona placówka dydaktyczna i konsultingowo-usługowa w zakresie integracji europejskiej miasta Lipska.
Od roku 1992 istnieje przy Domu Europejskim w Lipsku oficjalny punkt informacyjny, obecnie pod nazwą „Europe Direkt”.
Założycielką jest dr Maria Peter, pracownik naukowy wydziału Komunikowania
i Mediów Uniwersytetu w Lipsku, wieloletni dyrektor Domu Europejskiego i obecnie vice prezes Zarządu Stowarzyszenia.
Została ona odznaczona przez polskie władze Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pracę na rzecz pogłębiania współpracy polsko-niemieckiej.
Dom Europejski w Lipsku ściśle współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, z władzami miasta Lipska oraz organizacjami w 32 krajach Europy. Szczególnie żywe kontakty Dom Europejski utrzymuje z partnerami w Polsce. Od
kwietnia 2000 roku jest partnerem dla polskich szkół i gmin przy realizacji programu szkolenia zawodowego UE w ramach
programu „Leonardo da Vinci”.
Europa-Haus w Lipsku specjalizuje się
od wielu lat w organizacji praktyk, staży,
realizacji zadań i monitorowaniu przebiegu projektów UE Leonardo da Vinci dla
grup polskich. Pracownicy Stowarzyszenia
posiadają duże doświadczenie w zakresie
realizacji programów Sokrates, Comenius,
Młodzież dla Europy. Eksperci Domu Europy w Lipsku opracowują i realizują rocznie około trzystu projektów edukacyjnych
Unii Europejskiej. Specjalizują się w szkoleniach różnych grup społecznych w tym:
młodzieży bezrobotnej, szkolnej, studenckiej oraz kadry instruktorów zawodu, nauczycieli, samorządowców, wolontariuszy.
Pracownicy Stowarzyszenia Dom Europy wraz z lektorami Uniwersytetu Lipskiego przeprowadzą specjalistyczne zajęcia języka branżowego dla naszej grupy
praktykantów. Stowarzyszenie prowadzi
działalność wydawniczą przy współpracy
z Centrum Promocji Miasta Lipska. Współpracuje z lokalnym radiem oraz telewizją
saksońską.
Celem spotkania w siedzibie naszego
Partnera było ustalenie zasad organizacji
praktyk zawodowych. Dlatego też przede
wszystkim omówiono: zakres wiedzy, rodzaj umiejętności, jakie mają zostać nabyte
podczas stażu, szczegółowy program stażu
i formy jego realizacji, warunki zakwaterowania, rodzaj certyfikatów z zakresu prze-

biegu stażu, organizację czasu wolnego dla
uczestników stażu.
Trzydziestoosobowa grupa praktykantów zostanie zakwaterowana wraz z dwoma opiekunami z Polski w hotelu „Blaues
Palais” w pokojach 3- i 4-osobowych
z łazienką i aneksem kuchennym. Również
w takich 3- i 4-osobowych grupach młodzi
praktykanci będą odbywać praktykę w renomowanych przedsiębiorstwach Lipska.
Na własną rękę będą się poruszać po mieście tramwajami. W tym celu na początku
otrzymają bilety miesięczne. Dla przyszłych praktykantów został zaplanowany
także bardzo interesujący i różnorodny program kulturalny, który umożliwi młodzieży poznanie Lipska i okolic.
Delegacja odwiedziła także niektóre
miejsca odbywania praktyk, tj.: Volkswagen Automobile, Autoverwertung Richter, Abscholz GmbH, Ajour toujours –
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die Leihkultur i Mittelseen Wasserfreizeit GmbH.
Można więc powiedzieć, że już prawie
wszystko zostało dopięte na ostatni guzik
i ogrom żmudnej pracy przygotowawczej
powoli przeistacza się w zamierzony cel.
Zasłużone słowa uznania należą się w tym
miejscu spiritus movens opisanej inicjatywy i zarazem koordynatorowi projektu –
pani Marzenie Kmieć, nauczycielce języka
niemieckiego w ZST w Strzyżowie. Zakwalifikowanej do udziału w projekcie młodzieży wypada życzyć powodzenia, owocnie
spędzonego za granicą czasu, oraz szczęśliwego powrotu do domu. Wrażeniami
z pracowitego pobytu w Niemczech na pewno podzielą się także z Czytelnikami.
Na podstawie strony internetowej
ZST w Strzyżowie
opracował Grzegorz Włodyka
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Fizyczne ścieżki uczniów LO
w Strzyżowie

Naukowcy
dziennikarzami
- rozmowa z dr. nauk biologicznych, redaktor magazynu „Wiedza i Życie” –
Olgą Orzyłowską-Śliwińską.
Pomimo swojego biologicznego wykształcenia posiada ogromną styczność
z prawami, zjawiskami i działami fizyki,
posiada również umiejętność jasnego
przekazywania trudnych zagadnień w artykułach popularnonaukowych.
Monika Nowicka: Na wstępie chciałabym Panią zapytać o Pani codzienne obowiązki. Jak wygląda Pani praca w redakcji magazynów popularnonaukowych?
Olga Orzyłowska: Praca redaktora to
nie tylko przyjmowanie tekstów od autorów i sprawdzanie poprawności językowej,
jak zapewne niektórym się wydaje. Muszę
sprawdzać wszystko pod kątem merytorycznym – czy terminy są prawidłowe, czy daty
się zgadzają. Poza tym teksty muszą być
napisane zrozumiale i ciekawie, dlaczego
czasami mocno je przerabiam. Parę razy
materiał był na tyle ciekawy, że właściwie
napisałam artykuł od początku. Oprócz
tego proponuję autorom, co jeszcze można
by dopisać.
M.N.: Skąd czerpie Pani inspiracje
dotyczące Pani artykułów? Czy zwraca
Pani uwagę na łatwość w odbiorze i prostotę danego tekstu, aby był on czytelny
i zrozumiały dla przeciętnego człowieka?
O.O.: Zawsze, gdy piszę artykuł, zastanawiam się, czy nie będzie za trudny dla
czytelnika. Warto żeby przeczytał go ktoś,
kto nie zna tematyki. Wtedy łatwiej wyłapać, co mogłoby sprawić kłopot. Decyzję,
o czym warto napisać, podejmuję, gdy natknę się na coś ciekawego – książkę, artykuł, doniesienia naukowe...
M.N.: Jak wygląda współpraca naukowców z magazynami popularnonaukowymi? W jaki sposób rozpoczęła Pani
swoją pracę w redakcji „Wiedzy i Życia”?
O.O.: Ponieważ sama byłam kiedyś naukowcem (zrobiłam doktorat z neurobiologii), znam wielu z nich. Wiem, do kogo
mogę się zwrócić. Często też szukam autorów w Internecie, gdzie można znaleźć wiele ciekawych tekstów albo ogłoszenia o prowadzonych wykładach. Niekiedy naukowcy

sami się do nas zwracają z prośbą o publikację tekstu. Niestety, zazwyczaj są one zbyt
trudne. Zanim zaczęłam pracę w „Wiedzy
i Życiu”, redagowałam rozmaite książki medyczne i biologiczne – sprawdzałam je zarówno pod kątem językowym, jak i merytorycznym. Miałam więc dobre CV. Przeszłam
też jako jedyna „casting” na redaktora.
M.N.: Pomimo faktu, iż jest Pani doktorem nauk biologicznych, na pewno bardzo często ma Pani styczność z fizyką. Czy
uważa Pani, że nauki ścisłe są kierunkiem
przyszłościowym?
O.O.: Oczywiście. Nauki ścisłe – matematyczne i przyrodnicze – to nasza przyszłość. To dzięki nim poznajemy świat,
a kiedyś być może „uratują nam skórę”,
gdy na Ziemi nie da się już mieszkać
i konieczna stanie się przeprowadzka na
inne planety.
M.N.: Czy śledzi Pani wszystkie nowości z dziedziny nauki? Opierając się na
Pani wypowiedzi na temat książki „Drugi
mózg. Rewolucja w nauce i medycynie”,
mogę stwierdzić, że zwraca Pani uwagę na
wiele nowości w zakresie rozwoju nauki.
Czy wynika to z Pani obowiązków, czy
z pasji?
O.O.: Codziennie sprawdzam na rozmaitych portalach, co nowego słychać
w nauce. Przeglądam właściwie wszystkie
czasopisma popularnonaukowe dostępne
na rynku. Myszkuję po księgarniach i przeglądam książki. Wchodzę na PubMed –
portal, na którym publikowane są abstrakty prac naukowych. Gdybym nie pracowała w „Wiedzy i Życiu”, też bym to robiła,
bo zdobywanie wiedzy, to moja pasja.
M.N.: Jest pani autorką książki fantasy „Kraina Śpiewających Róż”. Czy oznacza to, że Pani zainteresowania i pasje są
różnorodne? Jak spędza Pani swój wolny
czas?
O.O.: Książka powstała dlatego, że ciągle mam jakiś wewnętrzny przymus wymyślania czegoś. Od dziecka tworzyłam sobie
w głowie rozmaite historie. Jedną z nich
udało mi się wydać – to właśnie „Kraina
Śpiewających Róż”. Pisałam tę baśń w wolnych chwilach, kiedy zajmowałam się moją
małą córeczką. To dla niej ona powstała.
W wolnych chwilach – a za dużo ich nie jest,
bo mam rodzinę i bałaganiarskiego królika
z nieopanowaną potrzebą gryzienia wszystkiego – gram na keybordzie. Uwielbiam też
wycieczki w teren, zwłaszcza w góry, gdzie
mogę nacieszyć się przyrodą.
M.N.: Z pewnością można powiedzieć,
że osiągnęła Pani zawodowy sukces, ciesząc się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Czy od zawsze wiedziała Pani, co
chce robić w przyszłości i wyobrażała so-

bie swoje życie właśnie takie, jakim jest
teraz?
O.O.: Zawsze chciałam być naukowcem. Niestety, ciężko robić odkrywcze doświadczenia, gdy brakuje wielu bardzo drogich odczynników lub sprzętu. Polskim
badaczom jest po prostu trudniej. Muszę
przyznać, że bardzo mnie to zniechęciło.
Przejście do pracy w redakcji było płynne,
bo miałam już doświadczenie: w czasach
studenckich pisałam artykuły do pewnego
nieistniejącego już czasopisma, a po uzyskaniu stopnia naukowego, zajmowałam
się, jak wspomniałam, redagowaniem książek medycznych i biologicznych o bardzo
szerokiej tematyce – były to m.in. ginekologia, położnictwo, prehistoria, ekologia,
chirurgia i łuszczyca. O sukcesie zawodowym będę mówić, gdy uda mi się odpowiednio długo utrzymać pracę – czasy mamy
bowiem zbyt niepewne.
M.N.: Interesuje mnie praca naukowca-redaktora-dziennikarza. Czy będąc
w szkole średniej, mogę podjąć już pewne
kroki zmierzające do podjęcia pewnych
prób jakiejkolwiek pracy o podobnym charakterze w przyszłości?
O.O.: Najczęściej już w szkole średniej
wie się, co kogoś interesuje. Mnie pasjonowała biologia i chemia, ostatecznie wybrałam biologię. Gdy myśli się o przyszłości
naukowca, trzeba rozszerzać wiedzę z danej dziedziny. Niezbędna jest też znajomość
języka angielskiego! Publikacje naukowe,
nawet polskich naukowców, ukazują się bowiem w tym języku. Z kolei jeśli marzy się
o zawodzie dziennikarza, warto ćwiczyć
pisanie na dowolne tematy.
M.N.: Jakie rady mogłaby dać Pani
nam, młodym, aby wskazać nam w jaki
sposób połączyć pasję i zainteresowania
z pracą, jednocześnie odnosząc sukces
zawodowy?
O.O.: Sukces zawodowy jest wielką niewiadomą. Zależy bowiem od wielu czynników: od szczęścia, przygotowania, pracowitości, miejsca zamieszkania... a jeśli trafi
się praca, którą się lubi, to jest super. Mam
wątpliwości, czy warto myśleć o przyszłości dziennikarza. Ostatnio czasopisma upadają, wielu dziennikarzy zostało zwolnionych. Za to naukowcy zawsze będą potrzebni, jak nie u nas, to w innych krajach. Gdy
ktoś pozna dobrze język angielski – język
naukowców – będzie mieć duży wybór.
M. N.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
O.O.: Ja również.
Rozmawiała Monika Nowicka, uczennica
klasy IIB Liceum Ogólnokształcącego
w Strzyżowie. Opieka merytoryczna – nauczyciel fizyki w LO w Strzyżowie, mgr
Marta Rybczyk
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Premierowy spektakl „Garbus”
wg Sławomira Mrożka w wykonaniu
Strzyżowskiego Teatru Prima Aprilis
Różowy domek – pensjonat z niebieskimi okiennicami, fioletowe balkony, baldachim okalający wejście, wokół dużo zieleni, śpiew ptaków – iście sielski krajobraz. Do tego niezwykłego zakątka przybywają kolejno pensjonariusze: urocza
Onka (w tej roli Aleksandra Korabiowska) i jej mąż prawnik Onek (Stanisław
Pytko), dystyngowana Baronowa (Jadwiga Skowron) wraz z mężem Baronem (Zbigniew Adamczyk) i Student (Sylwia Drogoń), który wnosi bagaże jaśnie państwa.
Tak zaczyna się premierowy spektakl
Strzyżowskiego Teatru Prima Aprilis pt.
„Garbus” wg Sławomira Mrożka, który
odbył się w „Sokole” 25 kwietnia br.

S. Drogoń, Z. Adamczyk

w „Garbusie”. Akcja dramatu rozgrywa się
w połowie XX wieku, w pozornie beztroskich warunkach, gdzieś w górach na wakacjach. Banalne przeżycia pensjonariuszy – spory, flirty, zerwania – nabierają
charakteru groteski, klimat zagęszcza się,
rzeczywistość w spektaklu uzyskuje znaczenia symboliczne, rangę uogólnienia.
Postacie powołane do życia w tym określonym świecie tworzą zróżnicowaną
strukturę społeczną o charakterze syntetycznym i symbolicznym. Ów syntetyzm
u S. Mrożka nie jest tak silnie ujawniony,
jak charakter symboliczny. Wiąże się on

bezpośrednio z funkcją, jaką postaci spełniają w sztuce. A w „Garbusie” wyrażają
one idee i poglądy odbite w krzywym
zwierciadle groteski.
Trudny tekst, wielogodzinne próby
przyniosły niezwykłe efekty. Wspaniała
gra aktorska, zabawne sytuacje wywoływały brawa i salwy śmiechu wśród widzów.
Aktorom i reżyserowi gratulujemy,
a Państwa zapraszamy na kolejne przedstawienia Strzyżowskiego Teatru, w których będziecie mogli podziwiać kolejne
kreacje aktorskie.
Anna Furtek – instruktor DK

Jadwiga Skowron, Aleksandra Korabiowska

W dalszych scenach pojawia się właściciel
uroczego pensjonatu Garbus (Gerard Socha) oraz Nieznajomy (Maria Piskało).
Strzyżowski Teatr Prima Aprilis działa nieprzerwanie od pięciu lat. Aktorów
mieliśmy okazję podziwiać w „Serenadzie” i „Polowaniu na Lisa” wg Sławomira Mrożka, „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry, „Moralności pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej oraz w kryminale pt.
„Trzy myszki”. Przy strzyżowskich artystach niestrudzenie trwa Robert Chodur
– aktor i reżyser w rzeszowskim Teatrze
im. Wandy Siemaszkowej. W tym roku,
jak zauważył reżyser zapraszając na przedstawienie, aktorzy zmierzyli się z trudnym
językiem, jakim posługiwał się S. Mrożek

Fot. DK (3)
S. Drogoń, A. Korabiowska, S. Pytko, G. Socha, J. Skowron, Z. Adamczyk, M. Piskadło
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Co słychać u „strzeleckiej braci”
w strzyżowskim pododdziale?
Zima i wczesna wiosna w plutonie
Strzyżów JS 2051 minęła pracowicie, nie
ma bowiem takich warunków, które zniechęciłyby naszych strzelców do przychodzenia na zbiórki i wykonywania wyznaczonych zadań. Poniżej zamieszczamy
krótkie sprawozdania z najważniejszych
przedsięwzięć oraz relację młodego
strzelca, ucznia gimnazjum nr 1 w Strzyżowie, Bartłomieja Matuszewskiego, który brał udział w Święcie 21 DAP w Jarosławiu. Są to tylko wybrane przykłady
tego, co robili członkowie naszego pododdziału pod opieką chor. Roberta Adamczyka, chor. Jacka Łąckiego i st. sierż.
Marzeny Dubiel przez pracowitą zimę.
Oprócz „zadań specjalnych” w każdym
tygodniu, w piątkowe popołudnie, odbywa się 2-godzinna zbiórka plutonu –
w czasie, gdy przeciętna młodzież świętuje już weekend, „ci w zielonych beretach”
pełnią swą powinność.
Strzelecką zimę rozpoczął i zakończył
poligon w Trzciańcu. Jak czytamy na stronie Okręgu Południowo-Wschodniego:
„Wzorowo układa się współpraca komendantury Południowo-Wschodniego
Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec”
O-SW i dowództwa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dzięki
temu, od kilku dobrych lat, mogą odbywać się cykliczne obozy szkoleniowe
strzelców na terenie Ośrodka Szkolenia
Górskiego w bieszczadzkim Trzciańcu.
Pierwszy tegoroczny obóz szkoleniowotaktyczny miał miejsce w dniach 12-14
kwietnia (piątek-niedziela). Wzięła w nim
także udział młodzież z jednostki 2051
(Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie i Strzyżów). Ponad 250
strzelców pod opieką instruktorów i kadry dowódczej uczestniczyło w zajęciach
z zakresu taktyki, szkolenia ogniowego, ratownictwa medycznego. Duże zainteresowanie ze strony młodzieży tą, tak niecodzienną i wymagającą sporo wysiłku,
ofertą spędzenia wolnego czasu świadczy
o niekwestionowanym sukcesie strzeleckiej metody wychowawczej. Tuż przed
powrotem do domów młodzi uczestnicy
szkolenia umawiali się na następny, tym
razem wakacyjny, dwutygodniowy obóz,
który zaplanowany jest w lipcu br.”
Zaszczytnym obowiązkiem dla nas jest
utrzymanie łączności pokoleń w strzeleckiej braci. Dlatego odwiedzamy kombatantów, wśród których jest kilku członków
przedwojennego „Związku Strzeleckiego”. Z okazji rocznicy utworzenia Armii

li. Pod dowództwem st. sierż. ZS Miłosza
Elgassa młodzież nasza zabezpieczała przemarsz barwnego korowodu, wystawiła patrole porządkowe i medyczne. Prawdziwa
próba hartu ducha czekała nas w Bieszczadach – jak pisze st. sierż. Urbański:

Krajowej i w Dniu Dziadka mieliśmy przyjemność gościć w Ich siedzibie i po raz
kolejny posłuchać wspomnień żołnierzy
i poopowiadać o naszej służbie.

Sroga zima strzelcom
niestraszna
Jak wszyscy jeszcze pamiętają, zima
była długa, śnieżna i czasami bardzo mroźna. Mimo to wiele zajęć odbywało się
w terenie, w tym trzykrotne szkolenie
sprawnościowo-taktyczne, przygotowane
przez sekcyjnych ZS w Ratośniówkach
i lasach Glinika Zaborowskiego i Żarnowej. Nie jest łatwo w sobotę czy niedzielę
wyleźć z ciepłego łóżka, by ćwiczyć kopanie stanowisk strzeleckich, rozpalanie
ogniska, szyki, skryte podejścia czy czołganie się w śniegu powyżej kolan. A mimo
to chętnych nigdy nie zabrakło.
Strzelcy nie zapominają też o historii.
Wykład o „żołnierzach wyklętych”, lekcje o bojownikach Wojska Polskiego, AK
i BCh na cmentarzach strzyżowskich
i wreszcie współorganizacja 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego
w Dobrzechowie, pozwoliły nam przeżyć
wydarzenia i poznać bohaterów, o których
uczymy się w szkole i słyszymy w mediach.
Nie pozostanie to dla nas „milczącą kartą
historii”, lecz przeżyciem wpisanym w naszych sercach.
Do ważnych chwil należy też udział
w świętach religijnych, zabezpieczanych
przez strzelców, np. Święto Trzech Króli czy
tradycyjna już Droga Krzyżowa na Tarnicę.
W dniu 6 stycznia 2013 r. po raz pierwszy
w Rzeszowie odbył się Orszak Trzech Kró-

Początek drogi krzyżowej w Bieszczadach – st. strz.
Aleksandra Soja dzielnie kroczy

„Nieprzetarty szlak prowadzący na
szczyt nie należał do łatwych. Powyżej linii lasu warunki uległy pogorszeniu. Silny, ponad 50 km/h wiatr ze śniegiem,
mała widoczność. Nikt się nie cofnął.
Cała zwarta grupa podążała do przodu
przemierzając połoninę. Strzelcy pomagali sobie nawzajem. Nad każdym, kto
upadł, pojawiały się ręce pomagające
wstać. Dzielono się dodatkowymi nakryciami głowy, pelerynami. Tak ciężka droga krzyżowa w Wieki Piątek wyzwalała
refleksję, że droga Chrystusa na miejsce
ukrzyżowania była niewspółmiernie cięższa, a jednak pokonał ją właśnie dla nas.
Świadomość ta dodawała siły i pozwoliła
stanąć nad szczycie pod krzyżem, gdzie
odbyła się ostatnia stacja drogi krzyżowej. Mimo bardzo złych warunków atmosferycznych, strzelcy byli cały czas
bezpieczni. Był z nami przewodnik górski chorąży ZS Robert Pieczonka z Wielopola i przewodnik bieszczadzki. Strzelcy przekonali się, co w praktyce oznacza
solidarność i odpowiedzialność jeden za
drugiego.”

Nawet znany z żywego charakteru strzelec Malik w orszaku Trzech Króli pogrążył się w modlitewnym skupieniu...
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Rzeczypospolitej Polskiej
służył będę
Największym przeżyciem dla każdego strzelca jest moment uroczystej przysięgi. Zawsze ma to miejsce na obchodach Rocznicy Śmierci płk Leopolda
Lisa-Kuli w Rzeszowie, w tym roku
w dniu 7 marca. Czternastu rekrutów
z plutonu Strzyżów przyrzekło, iż „Przez
całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie
będzie, niepodległości Jej zawsze gotów

Moment przyrzeczenia strzeleckiego

będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie
moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą”. Dodatkowym wyróżnieniem dla nas, strzyżowian, był fakt, iż nasz burmistrz Marek
Śliwiński otrzymał brązowy medal Ministra Obrony Narodowej za Zasługi Dla
Obronności Kraju.
Dziękujemy pani dyrektor biblioteki
Marcie Utnickiej (także członkowi kadry
ZS) za gościnę w odrestaurowanej siedzibie, gdzie mieliśmy zajęcia teoretyczne,
a także spotkanie z opiekunem wystawy
modelarskiej. Pod egidą Muzeum Samorządowego szykujemy się do otwarcia sezonu w tunelu strzyżowskim – od maja
strzeleccy wolontariusze będą pomagać
w oprowadzaniu po twierdzy „Anlage
Sud”, porządkowaniu terenu i urządzaniu wystawy historycznej.
Na koniec zamieszczamy wcześniej
wspomnianą relację z ostatniego przed
Świętem Uchwalenia Konstytucji ważnego dla strzelców wydarzenia.

Dwudziestolecie
21 Dywizjonu Artylerii
Przeciwlotniczej w Jarosławiu
Dnia 18 kwietnia 2013 roku strzelcy
z jednostki 2051 – pododdział w Strzyżowie wyruszyli na święto zaprzyjaźnionego
21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej
im. gen. dyw. Józefa Zająca w Jarosławiu.
Była to 15 rocznica przekazania Podhalańczykom sztandaru, który został ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Strzyżowskiej.
Swoją podróż zaczęliśmy o 9:00 rano.
Po dwóch godzinach jazdy w dobrej atmosferze byliśmy już na miejscu. Gdy wysiedliśmy z autobusu, naszą uwagę przyciągnęły lufy wystające zza ogrodzenia jednostki wojskowej. Jak się okazało, należały one do potężnej samobieżnej haubicy
2S1 „Goździk”. Ten widok dał nam przedsmak pasjonującej miłośników broni
i munduru przygody, czyli profesjonalnego pokazu sprzętu wojskowego.
Przy każdym kolejnym stanowisku żołnierze zapoznawali nas z budową i obsługą
sprzętu bojowego oraz mówili różne anegdoty. Oglądaliśmy nowoczesne systemy
radarowe i łączności, które pomagają prowadzić ostrzał i namierzać cele. Podczas
przechodzenia obok armaty przeciwlotniczej ZUR 23-2S HIBNERYT kalibru 23
mm, spotkaliśmy naszego zaprzyjaźnionego żołnierza, sierżanta Mirosława Chmiela, który zdradził nam „najskrytsze sekrety” tego działka, bo jak sam powiedział:
„Na takim walczyłem w Afganistanie”.
Później mieliśmy styczność z przeciwlotniczym zestawem rakietowym GROM
i mogę powiedzieć, że był to jeden z naj-

Chor. Adamczyk pokazuje nam jak rozebrać Beryla

ciekawszych punktów, które zwiedziliśmy.
Żołnierz, który obsługiwał to stanowisko,
pochodzi z Żarnowej. Opowiedział nam
ciekawe zdarzenia z poligonów i szybko
przeszkolił nas z używania tej wyrzutni.
Pod koniec znaleźliśmy jeszcze punkt, na
którym można było rozebrać poszczególne rodzaje broni. Każdy z nas, strzelców,
pomyślał: „Normalka, przecież to łatwizna”, ale było całkiem inaczej. Prawda,
z rozbieraniem Beryla wz. 2004 i Mini Be-
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ryla poszło łatwo, ale z PK, P-83 WANAD
i PM-84 GLAUBERYT już nie było tak
gładko. Tu żołnierze musieli wykazać się
swoim talentem dydaktycznym.
Na samym końcu czekała nas nie lada
uciecha, mianowicie mogliśmy wejść i zająć stanowiska we wcześniej wspomnianej
samobieżnej haubicy 2S1 „Goździk”
i poczuć się, jak prawdziwi artylerzyści.
Oddaliśmy też suchy strzał, a dowódca
działa okazał się być bardzo sympatyczny, zachęcał też do wstąpienia w szeregi
artylerii.

Strzelec Patrycja Ficek na poligonie rusza na grę
wojenną

Przed oficjalną częścią obchodów poszliśmy na stołówkę i posililiśmy się prawdziwą wojskową grochówką. Gdy wszyscy
już byli syci, udaliśmy się do izby pamięci. Tam oglądaliśmy różne pamiątki z misji wojskowych, stare mundury i eksponaty. Na koniec wpisaliśmy się do Księgi
Pamiątkowej Dywizjonu.
Czekała nas jeszcze defilada i uroczysty apel, na którym żołnierzom wręczono
medale oraz wyróżnienia. Najpierw uczestnicząc w apelu poznaliśmy historię i dokonania jednostki, które przybliżył nam
Szef OPL 21 Brygady Strzelców Podhalańskich ppłk Dariusz Kowalski. Potem
nastąpiła miła dla nas chwila, bowiem
dowódca dywizjonu ppłk dypl. Artur Adamiak wręczył medale pamiątkowe zastępcy Burmistrza Strzyżowa Waldemarowi
Górze (naszemu dowódcy), Staroście
Strzyżowskiemu Robertowi Godkowi,
komendantowi PSP w Strzyżowie – Piotrowi Rędziniakowi i z-cy komendanta PP
w Strzyżowie – Andrzejowi Zawiślakowi.
Podziwialiśmy jeszcze defilujących
żołnierzy i czas było wracać do domu.
Wyjazd ten wiele nas nauczył o wcale nielekkiej żołnierskiej służbie, o czym każdy, wkładając strzelecki mundur, powinien pamiętać.
Marzena Dubiel, Bartłomiej Matuszewski, Artur Szary, Jarosław Urbański
Fot. Marzena Dubiel, Robert Adamczyk, strona
internetowa ZS „Strzelec” OS-W w Rzeszowie
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Wieczór z poezj¹ w Strzy¿owie
11 kwietnia w pięknie odremontowanych wnętrzach dawnej Synagogi,
obecnej Biblioteki Publicznej im.
Juliana Przybosia, odbyło się spotkanie autorskie z poetką Zdzisławą
Górską.
Poetka urodziła się w Strzyżowie, tutaj
mieszka i tworzy. Jest wszechstronną artystką, laureatką wielu konkursów ogólnopolskich i zagranicznych. Współpracuje
z prasą lokalną, pisząc artykuły, felietony,
eseje o tematyce społeczno-kulturalnej.
Wydała 8 tomików poezji: Wieczne źródło,
Przesiewanie czasu, Po rajskim jabłku Ziemi idę, Atlantycka huśtawka, Ojcu Św. Janowi Pawłowi II w darze, Warto być, Odlatuje czas – wydany końcem 2012 r. przy
wsparciu Starostwa Powiatowego i BPGiM
w Strzyżowie. Promocja najnowszego tomiku Wyprzedaż złudzeń odbędzie się
w maju tego roku w Krakowie. Jest to nagroda główna w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pt. Dać Świadectwo ogłoszonym przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie w 2012 r.
Autorka napisała również książkę Przylądki mojej nadziei, w której zawarte są wątki autobiograficzne, wspomnienia z dawnych lat. Jej wiersze znajdują się w kilkunastu antologiach. Realizuje się także jako
malarka – podczas spotkania można było
podziwiać jej piękne obrazy.
Na wieczór z poezją z tomiku Odlatuje
czas przybyło liczne grono przyjaciół poetki oraz wielbiciele jej twórczości. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się Robert
Godek – Starosta Strzyżowski, Waldemar
Góra – wiceburmistrz Strzyżowa, Piotr
Rędziniak – Komendant PPSP w Strzyżowie, Andrzej Wędrychowicz – Komendant
KPP w Jaśle, ks. Grzegorz Bochnia, Anna
Bełch z Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD,
Maria Wójcik – Kanclerz UTW w Strzyżo-

Zdzisława Górska to nie tylko znana i ceniona poetka, ale także malarka, a jej obrazy można było podziwiać podczas spotkania

wie, Halina Dziadosz – Prezes SSKW
Gminy Strzyżów, Wiktor Bochenek – Dyrektor GOK w Niebylcu, Czesława Szlachta-Pytko – poetka, Stanisław Śliwa – rzeźbiarz i malarz, przedstawiciele Towarzystwa
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej.
Na widowni zasiadło liczne grono przyjezdnych gości: Mieczysław A. Łyp – prac.
naukowy URz, poeta i animator kultury;
wykładowcy URz: dr Hanna KrupińskaŁyp, dr Małgorzata Janda, dr. Janina Haładyj-Różak oraz Dorota Kwoka – poetka
i malarka z RSTK w Rzeszowie; Marek
Petrykowski – poeta z Krosna, Burmistrz
Błażowej Zbigniew Kustra z małżonką, Danuta Heller – dyr. MGBP w Błażowej i red.
nacz. Kuriera Błażowskiego, z którym
współpracuje Zdzisława Górska, Anna
Heller – kierownik Biblioteki w Kąkolówce, Małgorzata Drewniak – sołtys Futomy.
Dyrektor BPGiM w Strzyżowie, Marta
Utnicka, przywitała wszystkich zgromadzonych gości i po krótkiej prezentacji, oddała
głos bohaterce spotkania. Poetka opowiadała o własnej twórczości, spotkaniach autorskich. Zaprezentowała kilka utworów,
po czym głos zabrał Jan Tulik – krytyk literacki, dramaturg, poeta z Krosna. Przybli-

Na spotkanie ze Zdzisławą Górską przybyło liczne grono przyjaciół poetki oraz wielbiciele jej twórczości

żył sylwetkę poetki, ukazał walory jej poezji, źródła inspiracji. Przedstawił bohaterkę wieczoru jako malarkę, pokazując piękno i niepowtarzalność jej obrazów.
Po wysłuchaniu ciepłej i subtelnej recenzji Jana Tulika, pani Zdzisława zaprosiła niektórych gości do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Czytali oni wiersze
z najnowszego tomiku, a także z poprzednich. Dołączyła do nich reprezentantka
młodego pokolenia czytelników poezji –
Ania Żydzik, uczennica LO w Strzyżowie.
Prezentowanym utworom towarzyszyła nastrojowa muzyka. Oprawę muzyczną spotkania przygotowało trio: Barbara Szlachta, Magdalena Miązek oraz Leszek Majewski, którzy pięknie zaśpiewali piosenki także do słów wierszy poetki.
Zdzisława Górska potrafi pisać wiersze,
recytować, odpowiadać wierszem na wiersz,
płynnie przechodzić od poezji do anegdoty, do wspomnień, przy czym objaśnia okoliczności powstania wierszy, które zawsze
opatruje datą.

Wiersze poetki prezentowali również goście – na zdjęciu M.A. Łyp – wykładowca URz

Wieczór upłynął w miłej i ciepłej atmosferze, pełnej wspomnień i osobistych refleksji, przemyśleń zaproszonych gości nad
twórczością poetki.
Na koniec autorka wyraziła głęboką
wdzięczność dyrektor Marcie Utnickiej i pracownikom Biblioteki za zorganizowanie
i zaaranżowanie udanego wieczoru oraz władzom miasta i powiatu, a wszystkim gościom
za obecność. 3 godziny spotkania pełnego
poezji i ekspresji upłynęły bardzo szybko.
Wszystkim gościom tamtego wyjątkowego wieczoru dziękujemy za przybycie,
paniom ze SSKW Gminy Strzyżów za przygotowanie poczęstunku oraz wszystkim za
miłe słowa uznania dla bohaterki spotkania oraz organizatorów.
Panią Zdzisławę Górską zachęcamy do
dalszego tworzenia i dzielenia się z nami
swoją twórczością.
Tekst i fot. BPGiM w Strzyżowie
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Recenzja tomiku poezji
Zdzisławy Górskiej „Odlatuje czas”
Ciągle nad wiosną nachyleni
Każdy wiersz opatrzony jest dokładną datą jego powstania.
Autorka we wstępie wyjaśnia powód – to jak data w liście do
kogoś bliskiego. W istocie to utrwalenie wrażeń, które zainspirowały poetkę do napisania wiersza. Osobliwy rodzaj pamiętnika
lirycznego.
Małgorzata Janda w szkicu wprowadzającym do lektury zbioru wnikliwie analizowała poszczególne sekwencje pisarstwa Zdzisławy Górskiej*, m.in. zwracając uwagę na „prostotę i przejrzystość” tych wierszy oraz na rytmiczność, która „przypomina piosenki”. To ważne spostrzeżenia.
Poetka ta łączy motywy kultury z naturą. Wprost wyznaje,
co stanowiło inspirację do napisania utworu. Bywa, że to fascynacja konkretnym obrazem – np. „Upadkiem Ikara” Brueghla.
Albo cytatem z „Księgi Mądrości” Syracha; to muzyką Szymanowskiego lub miejscem, które podmiot liryczny ogląda i przeżywa. Może to być także Kreta albo Hermanowa, może być
jakiś szczególny punkt w Strzyżowie (cmentarz św. Michała)
albo aura Jerozolimy w wyobraźni powodowanej radiową audycją; albo Rymanowa, Bóbrki a także Nałęczowa w czasie
Bożego Ciała. Wymienianie punktów topograficznych ma tutaj
znaczenie – tak jak daty, tak i miejsca wyznaczają czas budowy
owej piramidy powstawania wierszy w czasie. Nie ma tu jakby
wierszy „znikąd”, one są stwarzane przez klimat, nastrój i sytuację, w jakiej naraz znalazła się autorka. I nastrój samej poetki,
bo przecież zwykle w zdrewniałym utrudzeniu wiersz nie chce
się pojawić.
Może najważniejszymi inspiracjami są ludzie – ich przymioty. Stąd krąg znajomych i przyjaciół, galeria imion. Wśród nich
nieżyjąca już znakomita poetka Stasia Kopiec. Lecz są nasi bliźni z „teraz”. Jest Andrzej Stasiuk w echach radiowego wywiadu;
są wspierający malarstwo i poezję Górskiej Anna i Mieczysław
Łypowie, Danuta Heller z Błażowej – rzeczniczka poezji i poetów. Nie sposób wymieniać bliskich i znajomych, w tym osobistych przyjaciół autorki.
Wiele poetyckich znaków dotyczy samego Strzyżowa. Być
może – poza niewątpliwymi inspiracjami tym miejscem – to także rodzaj hołdu składany swemu miastu. Wiersz „Śniegi” opatrzony został rodzajem podtytułu „Liryki strzyżowskie”, i są to
przyjazne dla ucha słuchacza liryki, mogą wzruszać. Podobny
nastrój znajdziemy w wierszu „Strzyżowskie wspomnienia”,
wspartym sentencją autorstwa Henryka Manna: „Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my”.
I tu wkraczamy w pojęcia przestrzeni prawie metafizycznych;
aspekt temporalny został już zasugerowany w tytule zbioru.
A czas dla tej poetki to ważna, by uniknąć twierdzeń zbyt konkretyzujących, może najważniejsza kwestia? Przecież to nostalgiczne wspomnienie czasów licealnych, prawie zawsze dobrych,
nigdy niezapomnianych. Występuje tu szereg imion przyjaciół,
którzy z wzajemną przyjaźnią dotrwali jakby do teraz. Bo wtedy
Do szczęścia wystarczyło naręcze pachnącego
bzu i zielone jabłka zamiast witamin.
To czas idoli filmowej klasy jak Delon i Bardotka, czas kreowania ideałów i pierwszych miłości. W tym wierszu-wspomnieniu pozostali uwiecznieni licealiści z tamtego czasu, który nie
minął. Możliwe, że nie minął? W poezji i w duszy zbratanej
z pamięcią – możliwe!

Podobnie dawny czas powrócił w wierszu „Gasnące
prowincje”. Podobnie, bo tu
następuje jakby powrót z daleka „do siebie”; ale do siebie
„tamtej”, z tamtych lat, zaplątanych w powojach pamięci.
Pojawiają się roześmiani rodzice, słychać rżenie koni u studni, srebrna wstęga Wisłoka
okrąża gród. Lecz dawne obrazy przekreślała puenta-coda tego
wiersza:
Mój świat odpływa w ślad
drogich oczu bliskich....
Nostalgia powodowana upływem, mijaniem czasu, jest w tej
książce obecna wciąż. „Odlatuje czas I” to wiersz, w którym dawne i wcale nie tak dawne fakty i zdarzenia zmieniają się „w szary
puch / odlatujących marzeń”. A jaka z tego – z tylu w końcu doświadczeń – wypływa nauka? Oto podsumowanie tego wiersza:
Ciągle pytam jak żyć
kiedy odlatuje czas
Pewnie nie ma w tym tomie utworu, który by nie ukazywał
określonej przestrzeni. To wyjątkowe obrazy, które są punktem
wyjścia do szerszej refleksji. Zdzisława Górska jest także malarką. Można pokusić się o ulokowanie jej prac plastycznych
w obszarze koloryzmu i jednocześnie impresjonistycznego światła – chyba sugerują to zamieszczone w rzeczonym zbiorze reprodukcje jej obrazów. Jakże zmienne są koleje ludzkiego losu.
Bo Górska w dzieciństwie zaledwie przeczuwała istnienie możliwości malowania. Dziś ceniona za swe malarstwo wyznała
w jednym z wierszy:
mój nienasycony zachwyt
o Wyspiańskim nie śniłam
„Topole” Stanisławskiego znałam
z widokówki.
Ale talent później jednak się ujawnił, pasja nie została zmarnowana, i jak biblijny, jej talent został pomnożony.
Obrazy i błyski poetyckich świateł niekiedy przyjmują rytm,
który pozwala niemal rygorystycznie „zaśpiewać” wiersz. Ba,
bywa ów rytm wiersza podkreślony graficznie. Przykładowo utwór
„Pęd” przez trzy zwrotki jakby się rozwijał w swej dynamice, aż
zwrotka czwarta – podkreślona wersami schodkowo opadającymi – akcentuje ów rytm końskich kopyt, nadając temu biegowi
rzeczywiście pęd:
To życie nadal hojne
i świat zniecierpliwiony
pogonią razem naprzód
jak konie
rozpędzone
I to zaledwie zarys tematów i obrazów życia ukazanych przez
Zdzisławę Górską. Z radością podpisuję się pod jej słowami
z „Liryków strzyżowskich”:
My niepoprawni marzyciele
ciągle nad wiosną
nachyleni...
Jan Tulik
* Zdzisława Górska „Odlatuje czas”, Tuchów 2012.
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„Muzyczne święto wiosny”
27 kwietnia w strzyżowskim „Sokole” odbył się wyjątkowy
koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Roberta Naściszewskiego, ze specjalnym
udziałem Barbary Wilczyńskiej (flet). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu „Przestrzeń otwarta
dla muzyki”, dzięki przychylności prof. Marty Wierzbieniec –
Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej. Koncert prowadziła doskonale nam znana redaktor Polskiego Radia w Rzeszowie i pracownik naukowy Instytutu Muzyki UR – Elżbieta Lewicka.
Strzyżowski koncert przybrał tytuł „Muzyczne święto wiosny”, a honorowy patronat objął Burmistrz Strzyżowa. Na program złożyły się wyłącznie dobrze znane, „wiosenne” kompozycje największych mistrzów. Usłyszeliśmy m.in. „Cztery Pory
Roku –Wiosna” A. Vivaldiego, uwerturę do opery „Sroka złodziejka” G. Rossiniego, marsz z baletu „Dziadek do orzechów”
P. Czajkowskiego, czardasza z baletu „Jezioro Łabędzie”, czy
uwerturę do operetki „Zemsta nietoperza”. Nie zabrakło także
takich „perełek” jak Polka Pizzicato, Polka Trisch-Tratsch oraz
Kaiser-Walzer Johanna Straussa II.
Mistrzowskie wykonanie znakomitych dzieł muzycznych,
piękna oprawa, więc nie zdziwiły nas owacje na stojąco i oczywi-

Fot. Aleksandra Korabiowska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej w Strzyżowie

ście bisy. Po raz pierwszy w Strzyżowie mieliśmy okazję słuchać
filharmoników rzeszowskich w takim składzie, jesteśmy urzeczeni pięknym brzmieniem i mamy nadzieję na kolejne koncerty
takiej rangi u nas, w Strzyżowie.
DK

„Królowa Polskiej
Piosenki” w Strzyżowie
W piątkowy wieczór, 1 marca br., wystąpiła na scenie
strzyżowskiego Domu Kultury znakomita artystka Eleni
– jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na spotkanie z artystką licznie przybyli jej fani ze
Strzyżowa i okolic oraz wielbiciele z dalekich zakątków
Polski.
Na widowni zasiadło trzy pokolenia miłośników jej talentu
i jej niezwykłej osobowości. Od niemal pierwszych chwil sala
śpiewała razem z Eleni, bo
któż nie zna choćby takich
szlagierów, jak: „Miłość jak
wino”, „Nic miłości nie
pokona”, „Bawmy się,
śmiejmy się”, „Do widzenia mój kochany”, czy „Po
słonecznej stronie życia”.
Nie zabrakło też chwil ujmującego zasłuchania podczas refleksyjnych, a nawet
melancholijnych piosenek.
Wydawało się, że bisom
nie będzie końca. Na koniec Kostas Dzokas namówił Eleni, aby zaśpiewała
premierowo jedną z piosenek, z nowego albumu artystki, który niebawem
ukaże się w sklepach muzycznych.
Eleni przywiozła ze
Eleni i kierownik zespołu Kostas Dzokas
sobą sporo swoich płyt, któ-

Fot. Aleksandra Korabiowska (2)
Eleni w gronie najwierniejszych fanów czekających na dedykację na płycie

re bardzo szybko rozeszły się wśród słuchaczy, a do artystki ustawiła się ogromna kolejka, gdyż każdy chciał od niej dedykację,
lub choćby podpis.

Większość płyt wydanych przez Eleni uzyskała
status „Złotej Płyty”. Piosenkarka posiada w swoim
repertuarze wiele standardów światowych. Przez
wiele lat Eleni wygrywała plebiscyt „Lata z Radiem”,
za co uhonorowano ją tytułem „Królowej Polskiej
Piosenki”. W roku 1986 piosenkarka otrzymała bardzo prestiżową nagrodę „Victora”. Oprócz występów na największych krajowych scenach, Eleni śpiewała wielokrotnie w Paryżu, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Obecnie Eleni występuje ze swoim zespołem pod kierownictwem Kostasa Dzokasa.
DK
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Bluesowe Show w Strzyżowie
Jeszcze nie do końca ostygły emocje po naprawdę wyjątkowym koncercie grupy New Bone, którą gościliśmy w ramach
Noworocznych Impresji Muzycznych, a już odbył się kolejny koncert niekwestionowanej gwiazdy muzyki bluesowej –
zespołu Alvon Johnson Blues Band.
Alvon Johnson to czarnoskóry gitarzysta, kompozytor i showman. Karierę rozpoczynał w Stanach Zjednoczonych, koncertując z wieloma znanymi artystami,
między innymi zespołem The Drifters,
The Shirelles czy Jimmim Rogersem.
Wzorował się na wielu ikonach bluesa jak:
Johny Lee Hooker, Sonny Green, Frankie Lee czy Little Joe Blue.
Artysta występował na scenach amerykańskich, wkrótce rozpoczął też karierę
międzynarodową, koncertując w Rosji,
Malezji, Chinach, Francji, Włoszech, Nowej Zelandii, Australii i Kanadzie. Zdobył tytuł „Gitarzysty roku 2005” prestiżowego czasopisma „Guitar Player”.
Koncerty w naszym kraju rozpoczęły
się po nawiązaniu współpracy z Łukaszem
Gorczycą – basistą, znanym w Polsce propagatorem jazzu i muzyki bluesowej. To
właśnie kontakty z tym muzykiem, jakie
nawiązaliśmy kilka lat temu organizując
koncerty jazowe, sprawiły, że Strzyżów
znalazł się na trasie projektu Alvon Johnson Blues Band.
Koncert odbył się 7 marca bieżącego
roku w sali kameralnej DK „Sokół”,
a obok wspomnianych muzyków zagrali:
Jacek Prokopowicz – keyboard, hammond
B3 oraz Paweł Dobrowolski – perkusja.
Koncert rozpoczęła sekcja rytmiczna
i kiedy po kilku taktach wszyscy usłyszeli
solówkę na gitarze, zastanawiali się zdumieni, gdzie jest jej autor... Alvon tymczasem wszedł od strony widowni i nie przerywając swojego sola, witał się uściskiem
dłoni z publicznością. Już ten zaskakujący początek koncertu sugerował, iż będzie
to niezapomniany wieczór. I tak też było.
Jego niezwykle ekspresyjna twarz, otwarcie na publiczność i ogromne poczucie
humoru sprawiało, że widownia bez trudu odgadywała jego intencje i pomysły.
Podchodząc w trakcie koncertu, gestem
zachęcał osoby z widowni do zagrania kilku dźwięków na swojej srebrnej, mieniącej się gitarze. Wielkie brawa otrzymał
Darek Oślizło, który podjął „wyzwanie”
Alvona i nie przerywając koncertu, wziął
instrument z jego rąk i z bluesowym zacięciem zagrał wraz z resztą zespołu całkiem „pokaźną” solówkę.
Na tym nie koniec. Alvon dał się poznać jako świetny wokalista, interpretujący
z jednakową swobodą utwory dynamiczne,
pełne czadu, jak i te z nostalgiczną nutą.

Alvon Johnson

widzialna siła. I nie było taryfy ulgowej,
trzeba było zabawić się w echo. Wówczas
mikrofon „szedł” dalej, upatrzywszy sobie kolejną „ofiarę”. Sam świetnie się
bawił i wciągał w zabawę publiczność pokazując, że nie trzeba być tylko biernym
konsumentem sztuki.
Na koniec koncertu cała sala tańczyła
wraz z nim, a sprowokował nas do tego
małą pantomimiczną, dowcipną miniaturą. Sparodiował widownię i pokazał czego od nas oczekuje, nie mówiąc przy tym
ani słowa. Sala wybuchła śmiechem, część
podjęła zabawę, ale w dalszym ciągu to nie
była cała widownia. Gdy sytuacja powtórzyła się po raz trzeci, nikt już nie siedział,
wszyscy tańczyli.
Koncert i wieczór były niezwykłe także za sprawą znakomitej sekcji rytmicznej. Z jednej strony czujnej i oszczędnej
gdy trzeba, a już po chwili dialogującej,
dowcipnie odpowiadającej na „muzyczne
zaczepki” lidera. Momentami byliśmy
świadkami „pojedynków” pełnych wirtu-

Fot. Dariusz Dąbrowski (2)
W przerwie koncertu był czas na wspólne zdjęcia z Alvonem

Zaangażował widownię do wspólnej
zabawy, polegającej na powtarzaniu na zasadzie echa krótkich wokaliz rytmicznomelodycznych. Najzabawniejszy był sposób, w jaki wybierał swoje „echo”. Mikrofon w jego ręku nagle „przestawał” go słuchać i „wyrywał” się w kierunku upatrzonej osoby, jakby ciągnęła go tam jakaś nie-

ozerii, pojedynków nierozstrzygniętych,
bowiem mnogość fraz, dynamika wypowiedzi i bogactwo dźwięków wydawało się
nie mieć końca.
Kto nie był – niech żałuje, takiej muzyki po prostu słucha się genialnie, a my zapraszamy na kolejne koncerty.
Barbara Szlachta – st. instruktor DK
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W skrócie

Przemyśl
– „Śpiewaj
razem z nami”
Tegoroczny 23. Przegląd Piosenki
„Śpiewaj razem z nami”, odbył się w Centrum Kultury „Zamek” w Przemyślu
5 kwietnia. Naszą placówkę reprezento-

wały dwie solistki: Aleksandra Wałach
i Julia Sanecka.
Ola śpiewa od września ubiegłego roku,
zaś Julia już prawie trzy lata. Ogółem w ich
kategorii (klasy O-III) startowało 23 wykonawców z Przemyśla, Krasiczyna, Przeworska, Jarosławia, Leżajska, Jasła, Dębicy, Olszan, Sieteszy, Tryńczy i Mielca.
Jury w składzie: Anna Czenczek – przewodnicząca (Rzeszów), Piotr Polański
(Jarosław) i Magda Betleja (Przemyśl),
przyznało naszej reprezentantce Julii Saneckiej II nagrodę. Cieszymy się i gratulujemy obu naszym solistkom, życząc im
kolejnych sukcesów!
Instruktor Barbara Szlachta

„Być kobietą, być kobietą...”
Wyjątkowy wieczór, w wyjątkowym
gronie mieliśmy przyjemność spędzić
8 marca w strzyżowskim „Sokole”. Było
to już kolejne spotykanie się przy „małej
czarnej”, smakowitej szarlotce oraz wesołych kobiecych pogaduszkach.

cji twarzy oraz zaproszenie na bezpłatne
konsultacje i dobór kosmetyków w siedzibie Avon w Strzyżowie.
Stałym elementem naszych spotkań są
zajęcia prowadzone przez Martę BoberLal – coacha, trenerkę biznesu, terapeutkę, konsultantkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi. „Odkrywamy wewnętrzne
piękno” pod takim tytułem odbyły się
warsztaty z rozwoju osobistego. Piękno
kobiety rodzi się w jej wnętrzu. Kiedy kobieta kocha siebie, swoją duszę i swoje ciało, emanuje wewnętrznym pięknem, siłą
i blaskiem. Jest wiele sposobów na wydobycie tego wewnętrznego piękna. Na początku warsztatu uczestniczki same definiowały, co dla nich oznacza wewnętrzne
piękno, jakie jego aspekty wewnętrznego
są dla nich najważniejsze. Padało bardzo
dużo różnych propozycji. Ostatecznie zostały wybrane: miłość, radość, zdrowie,
rozwój osobisty, marzenia, poczucie war-

Lekcja makijażu z firmą AVON

Na początek, w trosce o piękny wygląd
Pań, do udziału w naszym „babskim wieczorze” zaprosiliśmy firmę kosmetyczną
Avon, której przedstawicielki zaprezentowały swoje najnowsze produkty do pielęgnacji twarzy oraz ciała. Każda z uczestniczek miała okazję skorzystania z zabiegu
pielęgnacyjnego dłoni z użyciem linii produktów Planet Spa. Ten zabieg w skuteczny sposób wygładził oraz odżywił i nawilżył dłonie każdej z Pań. Nie mogło również zabraknąć nowości w segmencie zapachowym. Sygnowany twarzą znanej polskiej aktorki – Małgorzaty Sochy zapach
Sensuelle unosił się w powietrzu, podczas
gdy uczestniczki spotkania oddawały się
w ręce konsultantek testując luksusowe
kosmetyki do makijażu LUXE. Na zakończenie odbyło się losowanie produktów
Firmy Avon a wszystkie Panie otrzymały
próbki najnowszych kremów do pielęgna-

Fot A. Korabiowska
Marta Bober-Lal

Fot. B. Szlachta
Od lewej Aleksandra Wałach i Julia Sanecka

tości. Po zdefiniowaniu tych obszarów,
uczestniczki warsztatów stworzyły sześć
zespołów, których zadaniem było opisanie tego, co mogą same zrobić, aby rozwijać ten obszar w sobie. Powstały gotowe
rozwiązania, co można zrobić, aby budować swoje wewnętrzne piękno. Na zakończenie zajęć każda z Pań otrzymała papierowy kwiat z siedmioma płatkami. Każdy
płatek oznaczał kolejny dzień tygodnia.
Panie na płatkach wypisywały wymarzony tydzień swojego życia – codziennie inne
zadanie mające na celu odkrywanie wewnętrznego piękna.
Uzbrojone w „piękne” kwiaty przypięte do „klapy”, Panie wyruszyły na zajęcia
plastyczne. Zadaniem każdej z Pań było
jak najpiękniejsze, własnoręczne udekorowanie kolorowych doniczek z wiosennymi kwiatami. Uczestniczki wyposażone
w specjalne farby do ceramiki podeszły do
zadania w niezwykle profesjonalny sposób. Już po kilku minutach na stołach pojawiły się barwne „małe arcydzieła”, które będą stanowiły niewątpliwą ozdobę każdego mieszkania.
Zwieńczeniem naszego „babskiego
spotkania” był koncert Orkiestry OLD –
RZECH Jazz Band. Zespół zaprezentował w swojej aranżacji największe standardy jazzowe dawnych mistrzów z początków XX wieku. Zespół jest uczestnikiem
i laureatem wielu podkarpackich festiwali jazzowych. Jego liderem jest Jerzy Dynia – muzyk, sax sopran, ponadto w skład
zespołu wchodzą: Tadeusz Karczmarz –
klarnet, Stanisław Sitarz – puzon, Ryszard
Kruzel – banjo, Andrzej Warchoł – git.
bas., Henryk Wądołowski – perkusja, Mariola Niziołek – vocal. Występ zachwycił
zgromadzone Panie, które entuzjastycznie
reagowały na kolejne, znane utwory.
Z roku na rok liczba uczestniczek naszych spotkań wzrasta. Mamy nadzieję, że
również 8 Marca 2014 będziemy mieli
przyjemność spędzić w podobnie licznym
gronie. Zapraszamy już dziś!
DK
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Wiosenne Spotkania Jazzowe
Wiosenne Spotkania Jazzowe to jedna z cyklicznych imprez
organizowanych przez Dom Kultury „Sokół”, przy współpracy
z Bogdanem Zimnym właścicielem Jazz Klubu Combo.
Tym razem gościliśmy trio Piotra Domagały z Krakowa. Ten
znakomity muzyk, kompozytor i gitarzysta, obecny jest już na
polskiej scenie jazzowej od kilkunastu lat. Jest także wykładowcą
w Instytucie Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego
wszechstronna wiedza i doświadczenie sceniczne zaowocowało
kilkoma autorskimi projektami muzycznymi. Dwa ostatnie
z nich, to płyty „Slavonic Tales” i „Pnącza”. To właśnie ten materiał złożył się na program koncertu, który odbył się 20 kwietnia
w sali kameralnej Domu Kultury.
Obok leadera na scenie pojawili się: Adam Kawończk, znany
krakowski muzyk jazzowy, grający na trąbce, fletach, fletni pana
oraz kalimbie, a także Ryszard Pałka z całym wachlarzem instrumentów perkusyjnych.
To dość niestandardowe zestawienie instrumentów zaowocowało doskonałą ucztą jazowych brzmień i rytmów. Niemal cały
materiał, to autorskie kompozycje Piotra Domagały, w których
dało się wyczuć fascynacje muzyką słowiańską. Szerokie instrumentarium, jakie wykorzystali muzycy, sprawiło, że słuchacze
co raz zaskakiwani byli paletą nietypowych współbrzmień, pełnych kolorytu i harmonii. Wielu krytyków jazzowych uznało te
projekty za „zupełnie nową jakość w polskiej muzyce improwi-

Biesiada żeglarska
Spotkanie żeglarzy i sympatyków sportów wodnych odbyło
się po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku z inicjatywy Dom
Kultury Sokół oraz klubu wodnego LOK w Strzyżowie. Impreza
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zebrała wiele pochlebnych opinii ze strony jej uczestników.

Nic więc dziwnego, że organizatorzy postanowili iść za ciosem i 6 kwietnia, odbyła się kolejna edycja Biesiady.

Fot. Aleksandra Korabiowska

Adam Kawończyk, Piotr Domagała, Ryszard Pałka

zowanej”. Po wysłuchaniu koncertu, trudno się z nimi nie zgodzić. Życzymy więc artystom jeszcze wielu tak udanych koncertów i wielu sukcesów na polskiej i europejskiej scenie jazzowej.
Wyrażamy też nadzieję na kolejne tak udane muzyczne spotkania w Strzyżowie.
D. Szlachta – gł. instruktor DK

Tegoroczny program był bardzo bogaty i urozmaicony. Obok
znanych żeglarskich piosenek, które usłyszeliśmy tego wieczoru
w wykonaniu zespołu muzycznego w składzie: Dariusz Pilch –
gitara i vocal, Marcin Kazalski – harmonijka i vocal, Grzegorz
Drogoń – gitara, Dariusz Szlachta – akordeon oraz Bogdan Zimny – perkusja, swoimi zainteresowaniami sportami wodnymi
podzielili się zaproszeni goście.
Mariusz Fąfara, instruktor nurkowania, zaprezentował ciekawy materiał filmowy ze swoich podwodnych wypraw po krajowych akwenach, jak i bajecznie kolorowe zdjęcia rafy koralowej
Morza Czerwonego. Przedstawił też drogę,
jaką trzeba przebyć, by zostać nurkiem, zachęcał do podejmowania tego rodzaju wypoczynku, który – jak nie trzeba dodawać – dostarcza niezwykłych wrażeń.
Kolejnym gościem był Jakub Leśniak, który podzielił się wrażeniami ze swego niezwykłego rejsu. Obszerny materiał na ten temat
zamieszczony został w marcowym numerze
miesięcznika „Waga i Miecz”. Imprezie towarzyszyła wystawa malarstwa Anitty RotterPucz, mieszkającej i pracującej w Polańczyku.
Piękne pejzaże Zalewu Solińskiego przelane
na płótno przez tę znakomitą artystkę, wzbudziły duże zainteresowanie publiczności.
Na zakończenie Biesiady kilka utworów
zaśpiewali w rodzinnej obsadzie Piotr Świerad (gitara) i towarzysząca mu na skrzypcach
córka Ola.
Jak zauważyli niektórzy widzowie, tegoFot. Bogdan Zimny
roczna Biesiada Żeglarska, to dobry prognostyk zbliżającego się sezonu żeglarskiego, tak
więc wszystkim żeglarzom życzymy... Stopy wody pod kilem!
Dariusz Szlachta
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Artystyczna wędrówka ulicami zabytkowego Łańcuta
czyli wystawa XIV Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego – Łańcut’2012
Łańcut znają wszyscy. Niemal każdy był
tu ze szkolną wycieczką, każdy pamięta
powozownię, największą w Polsce, parę historycznych szczegółów, które utkwiły
w dziecięcej pamięci, może jeszcze parę obrazów, które zrobiły wrażenie. Dla artystów
to nie tylko pałacowe bogactwo, zachwycające ilością zasobów, finezją doboru technikami wykonania, wyszukaną maestrią
użycia. Poza zachwytem kolekcjonera, wyrafinowaniem życia sfer i dumą historycznej spuścizny, może nawet odnajdując jakiś
skrawek własnej rodowej historii – odczytujemy Łańcut, jako ziemię z tą nazwą związaną. Rozległe pola, łany złocistych zbóż jak
w szkolnej lekturze, uroda rozległych otaczających miasto przestrzeni. Znajdujemy
tu nieba sięgające po sam daleki horyzont,
głębie planów krajobrazu aż po niebieską
linijkę tła, malownicze domostwa i postacie, przesuwające się odległymi miedzami
kolorowe traktory i kombajny. (...) Dlatego
artyści tradycyjnie, jako forpoczta zmian cywilizacyjnych zatrzymują chwile, ujęcia, niezwykłe kadry i przetwarzając je poprzez
swoją sztukę prezentują i inspirują innych
do wymiernych postępów naszej współczesności.
To słowa Małgorzaty Mizi, jednej
z uczestników XIV Międzynarodowego
Pleneru Malarko-Rzeźbiarskiego Łańcut
‘2012. Od kilku już lat strzyżowski Dom
Kultury ma zaszczyt gościć wystawę tak
znakomitych artystów-plastyków parających się różnymi dziedzinami sztuki. Na
wystawie w naszej instytucji znalazła się
tylko mała cząstka prac, które powstały

podczas pleneru. Nasza ekspozycja prezentowała prace twórców takich jak: Ambela Dylla, Andrzej Kacperek, Marian
Knobloch, Edward Kostka, Elżbieta

Na wystawie gościły również prace malowane na jedwabiu przez dzieci, które
brały udział w warsztatach prowadzonych
przez artystów.
Kulminacją ekspozycji tych wyjątkowych prac był wernisaż, który odbył się
5 marca br. O historii plenerów, artystach
w nim uczestniczących, obrazach i rzeźbach powstałych w Łańcucie, o swojej przygodzie ze sztuką opowiadał Jan Zenon
Majczak – komisarz pleneru, a całość poprowadziła Jadwiga Skowron – dyrektor
DK „Sokół”.
Plenery odbywające się w Łańcucie są
kontynuacją plenerów julińskich, które
miały miejsce od 1977 do 1997 roku. Wraz
z przejęciem Dworku w Julinie przez Muzeum-Zamek w Łańcucie, plenery zostały
przeniesione najpierw do pobliskiej Rakszawy, a później do Łańcuta. Do udziału
w plenerach zapraszani są profesjonalni
artyści. W każdym plenerze bierze udział
około 30 plastyków. Łańcut jest miejscem
ciekawym, jest więc co malować.

Fot A. Korabiowska
J. Skowron i J. Z. Majczak

i Lech Ledecki, Krzysztof Ludwin, Jan Zenon Majczak, Wiesława Markiewicz, Eugeniusz Molski, Małgorzata Mizia, Lidia
Olszyna-Mikołajczyk, Anitta RotterPucz, Andrzej Szumigaj, Marta Wasilczyk,
Anita Werner, Liliana Zielińska, Tadeusz
Ziętara, Basha Maryńska (USA), Natalia
Bieniec, Aleksander Majerski, Kazimierz
Brzozowski (Ravensburg), Bonnie Shanas
(USA).

W imieniu Domu Kultury „Sokół” składam serdeczne podziękowania

Panu Antoniemu Wójtowiczowi
– właścicielowi Firmy Handlowo-Usługowej
„Wojan”
za okazaną pomoc finansową i przychylność.
Dzięki Państwa pomocy udało się odnowić salę baletową,
która pełni niezwykle ważną funkcję w naszym budynku.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję życząc wielu sukcesów zawodowych oraz pomyślności osobistej.
Z poważaniem
Dyrektor Domu Kultury „Sokół”
Jadwiga Skowron

A. Dylla – Dachy w Łańcucie

– Artyści malują to, co widzą. Siadają
w parku, rozkładają sztalugi i starają się
uchwycić to, co jest ulotne, co się za chwilę zmieni – mówi Jan Zenon Majczak, komisarz plenerów w jednym z wywiadów.
Dla pana Jana plenery są całym życiem.
Nie wyobraża sobie innego życia – sam
też pięknie maluje, a jego charyzma i pasja
tworzenia sprawiają, że możemy podziwiać tak wielu znakomitych twórców i zachwycać się niezwykłą paletą barw na każdej niemal pracy.
Jest nam bardzo miło, że Strzyżów stał
się jednym, spośród Lublina, Żołyni, Mielca, Łańcuta, miastem, który gościł międzynarodową ekspozycję tak znaczących, utalentowanych artystów.
Anna Furtek – instruktor DK

W I E L K A N O C N E
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Przedsmak wiosennych, pełnych
barw Świąt Wielkanocnych
Chociaż zimowa aura za oknem nie
nastrajała do świętowania Wielkanocny,
to w strzyżowskim „Sokole” przez jeden
dzień mogliśmy poczuć tą niezwykłą atmosferę Świąt poprzez kiermasz wielkanocny, który odbył się 19 marca br. Wiosenne barwy dało się zauważyć niemal na
każdym stoisku. Soczysta zieleń, intensywne i pastelowe odcienie fioletów, błękitów,

serwety, które zdobią nasz świąteczny
kosz. To niezwykle kolorowe, wykonane
z różnych materiałów palmy, dekoracyj-

ozdoby ze słomy, Stefania Dulemba ze
Stępiny, Warsztaty Terapii Zajęciowej
z Różanki, Środowiskowy Dom Samopomocy ze Strzyżowa, Maria Niemiec,
Agnieszka Szewczyk z Lutczy, Jolanta
Turoń, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Strzyżowa.
Chociaż prawie na każdym stoisku
można było kupić kurczaki, zajączki, koszyczki wielkanocne, kartki świąteczne,
ozdoby na stół oraz palmy i pisanki, to
każde z nich były inne – wyjątkowe, wykonane różnymi technikami i materiałami.
Niemal każdego roku obserwuję, jak
wiele pięknych i niezwykle oryginalnych
rzeczy wychodzi spod rąk tych wszystkich

Stefania Dulemba i Bronisława Pyc przy swoich
stoiskach

Maria Niemiec prezentuje swoje dzieła odwiedzającym jej stoisko

czerwieni oraz żółci sprawiły, że nasze
oczy i serca poczuły przedsmak zbliżającej się pory roku, która budzi do życia przyrodę z zimowego snu.
Święta Wielkanocne, to oprócz niezwykłej atmosfery i wyjątkowego wydarzenia jakie upamiętniają, piękne pisanki ręcznie robione, misternie wykonane

ne kwiaty z bibuły oraz wiele innych oryginalnych wyrobów rękodzieła artystycznego, które zdobią nasz dom. Nie wyobrażamy sobie Świąt Wielkanocnych właśnie
bez tych rzeczy, które sprawiają, że są one
tak wielobarwne. Te wszystkie czarowne
przedmioty można było kupić na naszym
kiermaszu. W wystawie udział wzięły
panie: Zofia Wójcik i Bogusława Mroczka z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzechowa, Maria Mularz z Koła Gospodyń
Wiejskich z Godowej, Bronisława Pyc
z Zawadki, która prezentowała pięknie
wykonane kwiaty, szkatułki oraz inne

Zofia Wójcik oraz Bogusława Mroczka z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzechowa prezentują swoje
piękne palmy i kolorowe kwiaty z bibuły

artystów, którzy odwiedzają naszą instytucję. Dlatego też zachęcam do odwiedzania w okresach przedświątecznych holu
strzyżowskiego Domu Kultury.
Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK

Tradycyjne palmy
w kaplicy na Brzeżance
Szósty już rok członkowie Młodzieżowego Koła Miłośników Ziemi Strzyżowskiej,
wraz z opiekunem MKMZS Marzeną Dubiel, święcili okazałą palmę wielkanocną
w Niedzielę Palmową 24 marca 2013 r. Misternie wykonana i rytualnie ozdobiona
miała ponad pięć metrów wysokości! Tradycję tę podtrzymano głównie dzięki pracy
uczniów z klasy III A ze strzyżowskiego gimnazjum (zamieszkałych na Brzeżance
i w Godowej – Pustkach), pod kierunkiem starszych, doświadczonych kolegów, i dzięki
gościnnemu domowi pana Witolda Króla.
Młodzież zaraziła swą pasją także dzieci – uczniowie z tamtejszej szkoły, wspólnie
z wychowawczynią, przygotowali i poświęcili uroczą, grającą kolorami palmę. Także
i pani Furtek z Koła Gospodyń Wiejskich włączyła się w obchody wjazdu Jezusa do
Jerozolimy – jej palma zdobiła ołtarz główny. Odprawiający mszę świętą ks. Mężyk,
w rozmowie z młodzieżą, uznał je za tak ładne, że godne pokazania Księdzu Biskupowi,
który zaraz po świętach wizytował kaplicę.
Cieszy fakt, że ludowe tradycje, tak pięknie splecione z wiarą chrześcijańską, są tak
szeroko kultywowane na Ziemi Strzyżowskiej.
Red.

Fot. Archiwum MKMZS

Wiosenne doznania emerytów
Tak bardzo wypatrywana tegoroczna wiosna, przyszła z opóźnieniem. W Polskim Związku Emerytów czas jej oczekiwania
wypełniała praca i rozrywka.
Ze względu na kończącą się kadencję Zarządu Rejonowego
PZERiI, w dniu 7 marca br. odbyły się walne wybory. Przygotowania rozpoczęły się w roku ubiegłym wyborami Zarządów Kół
w rejonie oraz Delegatów Walnego Zjazdu. W obecności zaproszonych gości – przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych oraz instytucji – dokonano wyboru Zarządu
Rejonowego oraz Rejonowej Komisji Rewizyjnej na następną kadencję 2013-2017.
W czasie Zjazdu przewodnicząca U. Sosin złożyła obszerne
sprawozdanie z pięcioletniej pracy Związkowej, akcentując działalność Statutową. W minionej kadencji odbyło się 138 imprez
obejmujących różne wydarzenia związkowe, święta narodowe,
religijne, statutowe, jubileuszowe i spotkania kalendarzowe.
Z tej liczby uroczystości, 28 przygotował Zarząd Rejonowy
a 110 Zarządy Kół. Związkowcy corocznie prezentowali swój
indywidualny dorobek artystyczny na Festiwalu Kultury w Boguchwale w dziedzinie literackiej oraz pracy odtwórczej w zakresie muzyki i śpiewu. Czołowe miejsca zajmowali: M. Adamska – poezja, zespół śpiewaczy „Barwy Jesieni” – pieśni ludowe, biesiadne, religijne, patriotyczne oraz K. Wiśniowski – harmonijka ustna.

konaniu palmy wielkanocnej. Zwyczaj przystrajania rózeg
wierzbowych lub leszczynowych o rozwiniętych pąkach, gałązkami cisu, jałowca, a także kolorowymi wstążkami, łączy się ze
starosłowiańskimi obchodami powitania wiosny, co często zbiega się z Wielkanocą. Dawniej przypisywano palmie własności
magiczne i lecznicze, czego dowodem był zwyczaj chłostania
się dla zdrowia gałązkami wierzbowymi lub łykanie pączków
wierzbowych.
W czasach obecnych palmy, to małe dzieła sztuki, wykonane własnoręcznie lub zakupione. Tegoroczna palma wielkanocna przygotowana przez „Barwy Jesieni” miała około 8 m długości. Została przystrojona kwiatami wykonanymi z bibuły
i krepiny, gałązkami bukszpanu, suszonymi kwiatami. Po jej
poświęceniu podczas Mszy w Niedzielę Palmową, można było
ją obejrzeć w holu DK „Sokół”. Szkoda jednak, że ten zwyczaj
zanika, a od kilku już lat tylko nasi członkowie podejmują się
wykonania tak okazałej palmy.

W trakcie walnego zjazdu członków PZERiI dokonano wyboru Zarządu Rejonowego oraz Rejonowej Komisji Rewizyjnej na następną kadencję 2013-2017

Dziewiętnastowieczny etnograf Zygmunt Gloger napisał
„Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje – obowiązek”. Uznając
tę prawdę, emeryci utworzyli Obrzędowy Zespół Emerytów „Hanka”, który w swoim programie ma za zadanie krzewienie tradycji
i kultury ludowej Podkarpacia oraz obrzędów związanych z liturgią. Zarząd Rejonowy i Zarządy Kół w rejonie otaczali opieką
swoich członków będących w potrzebie, organizując im pomoc
materialną, odwiedziny domowe oraz wizyty szpitalne. Nie zapominano również o zmarłych Związkowcach. Na uwagę zasługuje współpraca z władzami samorządowymi, DK „Sokół”,
SUTW, zakładami pracy, instytucjami i organizacjami społecznymi. Wszelka działalność odnotowana jest w Kronice Oddziału, którą prowadzi M. Adamska. Zespół „Barwy Jesieni” posiada
własną Kronikę prowadzona przez E. Knaź.

8-metrowa palma wielkanocna
Porę przedwiośnia i zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
członkowie zespołu „Barwy Jesieni” wypełnili pracą przy wy-

Tegoroczna palma wielkanocna przygotowana przez „Barwy Jesieni” miała około 8 m długości

„Hanka” w Giedlarowej
W marcu i kwietniu grupa teatralna „Hanka” pracowała nad
przygotowaniem sceny opisującej dawne zwyczaje ludowe. Scenariusz opracowała M. Adamska przy współpracy K. Wiśniowskiego, który również czuwał nad całkowitą oprawą inscenizacji.
W dniach 20–21 kwietnia zespół uczestniczył w XXV Konkursie „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje” w Giedlarowej, a organizatorem był WDK w Rzeszowie, Powiat Leżajsk i GOK w Leżajsku. W tym konkursie uczestniczyło 17 zespołów z Podkarpacia,
prezentujących obrzędy i zwyczaje związane z cyklem prac na
roli oraz nawiązując do obrzędów świątecznych. Najciekawsze
i najbardziej poprawne etnograficznie widowiska otrzymały nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie za wkład pracy uhonorowane zostały upominkami w postaci książek, albumów oraz dyplomów.

Ze starej trafiki

Grupa teatralna „Hanka” podczas występu na XXV Konkursie „Ludowe Obrzędy
i Zwyczaje” w Giedlarowej

W ostatnią środę kwietnia emeryci spotkali się na wiosennej
zabawie, zorganizowanej przez Koło Związkowe w Czudcu. Impreza odbyła się w restauracji „Galicja” w Babicy. W miłej atmosferze, radosnych humorach, bawiono się do późnej nocy przy
suto zastawionych stołach oraz orkiestrze, której koszt pokrył
Wójt Gminy Czudec.

Dzisiejsze koncerny farmaceutyczne wydają miliony dolarów na opracowanie skutecznego kremu przeciw oznakom starzenia. Zupełnie niepotrzebnie – wystarczy, by któremuś z wysoko opłacanych speców chciało się przejrzeć stare, polskie czasopisma. Już 100 lat
temu w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” wiedziano, dlaczego kobiety mają okropne zmarszczki (zwróćmy uwagę, że Kobiety napisano z dużej litery, mimo
ilustrującej reklamę przerażająco zniszczonej twarzy,
z obłędem w oczach diagnozującej u siebie zmarszczki
godne mumii Ramzesa II). Strzyżowianki z tamtych lat
nie starzały się, bo stosowały krem Tokalon. A jeżeli
mimo to miały oznaki upływającego czasu, to profesor
Stejskal zwracał pieniądze. Ciekawe, ile było zwrotów...

W restauracji „Galicja”

Serdecznie dziękuję właścicielowi restauracji panu Borowcowi za gościnność, życzliwe przyjęcie emerytów oraz miłą obsługę.
Gorące podziękowania kieruję do Wójta Gminy Czudec –
pana Stanisława Gierlaka, za wyrozumiałość i rozpoczęcie prac
remontowych budynku siedziby Koła oraz wielokrotnie okazywaną emerytom przychylność.
Z całego serca dziękuję wszystkim Związkowcom za trud
i pracę w poprzedniej kadencji, za aktywność oraz pomysłowość
w odczytywaniu nowych powołań i pomysłów artystycznych.
Gorące słowa podziękowania kieruję do J. Kozińskiego
i K. Wiśniowskiego za uwiecznianie licznych zdarzeń Związkowych w fotografii.
Wszystkim członkom Związku życzę dużo zdrowia i hartu
ducha.
Urszula Sosin
Przew. Zarządu Rejonowego
PZERiI w Strzyżowie
Fot. J. Koziński, K. Wiśniowski

Panom zapewne wystarczało mydło i woda. Niezwykle ubawiła nas reklama „chrześcijańskiego” mydła, które można było zakupić w Dąbrowie. Dlaczego mydło to
było dobre tylko dla
wyznawców Jezusa
nie wiemy, może ze
względu na nazwę fabryki, która domyślnie oznacza dzwon
z kościelnej wieży. Żydzi, muzułmanie, a zwłaszcza ateiści po mydle tym na pewno dostawali wysypki...
Reklamy opracowała: M.D.
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Uniwersyteckie „Włóczykije”
W listopadzie 2012 r. przy Strzyżowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku utworzono dla seniorów sekcję turystyczną nordic walking pod nazwą „Włóczykije”. Pomysłodawcą i założycielem
sekcji był nasz kolega Jan Koziński. Grupa słuchaczy chętnie włączyła się do działania, gdyż
stwierdziliśmy, że jest to doskonała okazja dla seniorów propagujących zdrowy styl życia,
a równocześnie jedna z form aktywnego spędzania czasu w gronie koleżanek i kolegów.
Pierwszą wędrówkę po okolicach
Strzyżowa odbyliśmy 15.11.2012 r. Od
czasu powstania naszej sekcji do kwietnia 2013 r., odbyliśmy 14 rajdów pieszych, z których najdłuższy liczył 12 km.
Piękna, słoneczna pogoda, złocisto i brą-

nastroju, poruszając problemy błahe lub
poważne. Niekiedy przyjemnie jest pomilczeć w towarzystwie.
Środowe wyprawy pozwoliły nam zwiedzić kilkanaście przysiółków w każdej wsi
w gminie Strzyżów. Oprócz walorów kra-

Nasze wędrówki pozwalają nam podziwiać malownicze krajobrazy naszej gminy – na zdj. na trasie Strzyżów-Gbiska-Brzeżanka

zowo wybarwione drzewa w szacie jesiennej, zachęcały do marszu i obserwacji
zmieniających się krajobrazów.
Nasze środowe marszruty są wspólnie planowane po wtorkowych wykładach na UTW. Sami ustalamy dystans
i tempo pokonywanej trasy. Wspólne spacery dodają nam energii, poprawiają kondycję i wpływają na nasze zdrowie. A spacerować może każdy – niezależnie od
wieku i kondycji fizycznej. Nie wymagają
one specjalnego przygotowania czy specjalistycznego sprzętu. Niezależnie od
pory roku, wystarczy odpowiednio się
ubrać, założyć wygodne obuwie sportowe, wziąć dwa kijki i iść przed siebie. Po
spacerze każdy znacznie lepiej się czuje
psychicznie i fizycznie, a wiek nie stanowi żadnej bariery w poprawianiu swojej
sprawności fizycznej. Tempo spacerów
pozwala podziwiać krajobrazy naszej
gminy i malownicze tereny Strzyżowa,
o czym może przekonać się każdy uczestnik pieszych wypraw. Mamy już za sobą
jesienne i zimowe wędrówki, a teraz podziwiamy wiosnę i budzącą się do życia
przyrodę. Idąc, możemy wspólnie rozmawiać w zależności od upodobań czy

joznawczych, poznajemy historię mijanych
siedzib, zabytkowe obiekty i pomniki przyrody. Każda wędrówka jest uwieczniona

cze podzieleni na grupy, pieszo poznawali piękno Beskidu Wysokiego. Nasza
sekcja, wędrując szlakiem niebieskim od
krynickiego deptaku poprzez Górę Parkową, dotarła do wzgórz o nazwie Szalone. Idąc niezwykle urokliwą trasą prowadzącą przez obszary lasów jodłowych,
osiągnęliśmy szczyty Bradowiec oraz Rakowskie a następnie dobrnęliśmy do
miejscowości Powroźnik. Przy pięknej,
słonecznej pogodzie i doskonałej widoczności, na horyzoncie pojawiły się ośnieżone szczyty Tatr. Ten niespodziewany
widok ukochanych gór, pozwolił szybko
zapomnieć o zmęczeniu. Z Powroźnika
autokarem udaliśmy się ponownie do
Krynicy, dalej zwiedzając miasto. Centrum Krynicy to deptak – trasa spacerowa, przy której znajdują się Łazienki Borowinowe z 1881 r., Stare Łazienki Mineralne z 1863 r., Pijalnia Główna z 1971
roku z Salą Koncertową i oranżerią. Naprzeciwko jest Stary Dom Zdrojowy
z 1889 r. z pijalnią wody „Mieczysław”
oraz muzeum malarstwa Nikifora Krynickiego w wilii Romanówka. Mijaliśmy
również pomniki: J. Kiepury, A. Mickiewicza i Nikifora Krynickiego. W drodze
powrotnej wstąpiliśmy do Kamiannej –
ośrodka pszczelarstwa. Po zwiedzeniu
skansenu pasiek pszczelich, zakupach
i zapoznaniu się z historią kościoła –
dawnej cerkwi prawosławnej, dotarliśmy
szczęśliwie do domów.
Wszyscy uczestnicy wycieczki są bardzo zadowoleni z udanej włóczęgi po
Krynicy i jej malowniczych okolicach.
Serdecznie zapraszamy chętnych do naszej sekcji turystycznej. Przed nami jest

Fot. J. Koziński (2)
Wędrówka po Krynicy Zdroju

pięknymi zdjęciami wykonanymi przez
kolegę – założyciela sekcji. Można je również podziwiać na stronie internetowej
UTW.
Podczas jednodniowej wycieczki do
Krynicy Zdroju dn. 26.04.2013 r. słucha-

wiele nowych wyzwań i nieprzetartych
szlaków pieszych wędrówek. My gwarantujemy atrakcyjność tras i miłą, koleżeńską atmosferę.
Włóczykije M. Drogoń, J. Koziński
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Orlando Figes, „Poślij chociaż słowo”
– opowieść o miłości i przetrwaniu w Gułagu
2 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece w Strzyżowie. Tym razem wspólnie
obchodziliśmy naszą pierwszą rocznicę działalności. Przez ten
rok poznaliśmy różnorodne pozycje z literatury polskiej, hiszpańskiej, amerykańskiej, niemieckiej, angielskiej i szwedzkiej.
Niektóre książki głęboko zapadły nam w pamięci, inne... trochę mniej.
Na ostatnim spotkaniu omawialiśmy dzieło Orlanda Figes’a
pt. „Poślij chociaż słowo”. Jej autor to znany w Wielkiej Brytanii
pisarz, historyk i wykładowca w Uniwersity of London. Jest
twórcą wielu znanych książek poświęconych Rosji m.in.: „Tragedia narodu”, „Taniec Nataszy” i „Szepty”. Figes to laureat prestiżowych nagród w dziedzinie literatury. W 2007 roku autor
natrafia na zbiór prywatnych listów z lat 1946-1954, które zostały dostarczone do Stowarzyszenia Memoriału. Ich treść jest historią miłości Lwa i Swietłany Miszczenków z realiami Gułagu
w tle. „Poślij chociaż słowo” to wspaniała opowieść oparta na
autentycznych listach Lwa i Swiety, którzy zostali rozdzieleni,
kiedy Lew trafia do gułagu w Peczorze.
Lew i Swietłana spotykają się na studiach, na wydziale fizyki.
Lew, niesłusznie oskarżony o szpiegostwo i zdradę ZSRR, zostaje skazany na 10 lat gułagu. Przez ten czas korespondują ze sobą.
Miłość między nimi nie wybucha nagle, ale rozkwita w miarę
upływu lat i podsycana tęsknotą, staje się niepokonana. Ich uczucia i więzi, jakie ich łączą, są silniejsze niż długa rozłąka.
„Chciałabym tylko zobaczyć, że jesteś obok, kiedy się rano
obudzę, a wieczorem opowiedzieć Ci wszystko, co się stało w ciągu dnia, popatrzeć Ci w oczy i przytulić się do Ciebie. Ale na razie
wystarczyłoby, gdybym dostała Twój dziesiąty list. To wszystko na-

BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ
Lisa Scottoline – „Spójrz mi w oczy”
Najtrudniejsza decyzja w życiu matki.
Ellen Gleeson to zadowolona z życia kobieta. Ma cudownego
adoptowanego synka i wspaniałą pracę. Pewnego dnia dzieje się coś,
co wywraca cały jej świat do góry nogami.
W skrzynce pocztowej Ellen znajduje ulotkę informującą o poszukiwaniach uprowadzonego przed laty chłopca. Kobieta prawdopodobnie nie zwróciłaby na broszurę
większej uwagi, gdyby nie to, że ze zdjęcia
patrzy na nią dziecko łudząco podobne do
jej syna. Dziennikarska dociekliwość nie
pozwala Ellen porzucić tej sprawy, co w efekcie prowadzi do wstrząsającego finału.
„Złe rzeczy są jak fale. Zawsze będą
się nam przytrafiać i nikt nic na to nie
poradzi. To część życia, tak samo jak fale
są częścią oceanu. Jeśli stoisz na brzegu, nigdy nie wiesz, kiedy
nadpłyną. Ale nadpłyną. Trzeba tylko pamiętać, żeby po każdej
z nich wynurzać się z powrotem na powierzchnię, to wszystko.”
„Spójrz mi w oczy” to niezwykle emocjonalna powieść, wręcz
grająca na uczuciach czytelnika. Autorka co i rusz odkrywa kolejne fakty, pomagające w rozwikłaniu zagadki...
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pisałam dlatego, że chcę Ci powiedzieć cichutko tylko trzy słowa – dwa są zaimkami, a trzeci
czasownikiem (we wszystkich czasach jednocześnie: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym).”
Ich historia nie jest skomplikowana i momentami wydawać się może nudna, jednak jest
prawdziwa. Figes nie przedstawia jedynie historii miłości. Ukazuje życie w czasie wojny i powojennej Rosji.
Książka wzbogacona jest w zdjęcia przedstawiające Lwa i Swietłanę na różnych etapach ich życia, ilustracje oraz mapki i plany

Tematem naszego rocznicowego spotkania była książka Orlanda Figes’a „Poślij
chociaż słowo”

kombinatu drzewnego, w którym pracował Lew. Miłość to jeden
z najczęstszych tematów wybieranych przez pisarzy. „Poślij chociaż słowo”, to przepiękna opowieść miłosna dwojga osób skazanych na czekanie.
Anna Wilk
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

Katarzyna Grochola – „Houston, mamy problem”
Katarzyna Grochola zmienia front! Czytelnicy z pewnością będą
zaskoczeni, gdyż bestsellerowa pisarska bohaterem swej najnowszej książki uczyniła... mężczyznę.
Jeremiasz jest bohaterem dobrze wykreowanym, pełnym humoru, dystansu do
siebie i wydarzeń, które mają miejsce
w jego życiu. Jego błyskotliwość, żarty,
a także szczerość sprawiają, że bohatera
nie da się nie polubić. Jest specyficzną postacią, która ukazuje prawdy o kobietach
w dość zabawny sposób, a także utożsamia się z wieloma mężczyznami naśladując ich zachowania. Fabuła, choć z pozoru wydaje się być banalna, oklepana, jest
napisana bardzo ciekawie. Zabawne momenty działają na czytelnika jak magnez.
Podczas lektury można się śmiać, niekiedy płakać! Te sześćset
stron zostało napisane z pasją, której brakuje mi w wielu książkach. Ewidentnie widać zaangażowanie pisarki w tę powieść, jej
przygotowanie do tematu, obserwacje. Lekturę dopracowała
w każdym szczególe. Może i bohater jest lekko fajtłapowaty, ale
czy nie widzimy wielu mężczyzn z takim zachowaniem?
Jeżeli ktoś jest gotowy na dawkę dobrego humoru, jeżeli ma
ochotę przeczytać o życiu przeciętnego polaka z dystansu, to jak
najbardziej zapraszamy do lektury. Książka przypadnie do gustu
nie tylko kobietom, odnajdą w niej wiele także mężczyźni. Przecież ta lektura jest głównie o nich.
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Wcześniejsze emerytury
Wcześniejsze emerytury przysługują również po reformie wydłużenia wieku emerytalnego. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS umożliwiają przejście na wcześniejszą emeryturę osobom pracującym w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze.
Prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze, na podstawie art. 32 ustawy emerytalnej, mogą
nabyć mężczyźni urodzeni przed dniem
1 stycznia 1949 r., którzy: udowodnili
okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, udowodnili
wymagany okres pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
i który został potwierdzony w wystawionym pracownikowi świadectwie pracy
lub świadectwie pracy w szczególnych
warunkach, osiągnęli wymagany wiek
emerytalny, zróżnicowany w zależności
od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Emeryturę z tytułu zatrudnienia
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą uzyskać również osoby urodzone po dniu 31 grudnia
1948 roku a przed dniem 1 stycznia 1969
roku, które: wszystkie warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r.; nie przystąpiły do OFE albo złożyły wniosek
o przekazanie środków zgromadzonych
na rachunku w OFE za pośrednictwem
ZUS na dochody budżetu państwa.
Dokonanie oceny, czy praca wykonywana na danym stanowisku jest pracą
w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 32 ustawy emerytalnej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, należy do pracodawcy zatrudniającego pracownika, który powinien dokonać stwierdzenia takiej
okoliczności w wystawionym pracownikowi świadectwie pracy lub świadectwie
pracy w szczególnych warunkach. Pra-

codawca ma obowiązek określić rodzaj
pracy pracownika ściśle według wykazu, działu i pozycji rozporządzenia oraz
podać stanowisko pracy zgodne z wykazem, działem, pozycją i punktem zarządzenia resortowego, pod które dany zakład podlega bądź podlegał.
Do uznania pracy za wykonywaną
w szczególnych warunkach wymagane
jest wykonywanie jej stale i w pełnym wymiarze czasu, przewidzianym dla danego stanowiska. Oba kryteria muszą być
spełnione łącznie. Wykonywanie pracy
na różnych stanowiskach, chociażby
w obszarze tego samego działu i pozycji
zarządzenia resortowego, wyklucza możliwość spełnienia tego wymogu.
Wysokość tych świadczeń wyliczana
jest według starych zasad.
Prawo do wcześniejszej emerytury na
warunkach określonych w art. 184 ustawy emerytalnej, nabywa osoba po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli na dzień 1 stycznia 1999 spełniła warunki: kobieta – 20 lat stażu pracy ogółem, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach; mężczyzna – 25 lat
pracy ogółem, w tym 15 lat pracy
w szczególnych warunkach.
Emerytura przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do OFE albo złożenia wniosku o przekazanie środków
zgromadzonych na rachunku w OFE za
pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa.
Od 1 stycznia 2013 r. do przyznania
prawa do świadczenia nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy. Prawo
do świadczenia zostanie ustalone od
dnia spełnienia wszystkich warunków,
nie wcześniej niż od miesiąca, w którym
zostanie złożony wniosek, jednak wypłata emerytury zostanie zawieszona do
czasu rozwiązania umowy o pracę.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Rzeszowie

Czytelnicy pytają
Agnieszka ze Strzyżowa: – W lutym 2013
mąż skończy 60 lat życia i 43 lata pracy,
w tym 15 lat w warunkach szkodliwych. Czy
będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę, kiedy ma złożyć wniosek i czy musi zwolnić się z pracy?
Mężczyznom urodzonym po dniu
31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura
po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli na dzień
1 stycznia 1999 r. udowodnią 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym
15 lat pracy w warunkach szczególnych
lub w szczególnym charakterze. Emerytura przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za
pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa.
Od 1 stycznia 2013 roku rozwiązanie
umowy o pracę nie jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szkodliwych. Z chwilą osiągnięcia wieku, mogą mieć ustalone prawo do
emerytury jednak sama wypłata zostanie
wstrzymana do czasu rozwiązania umowy
o pracę. W świetle obowiązujących przepisów dla ubezpieczonych, którzy wiek
uprawniający do emerytury m.in. z tytułu
pracy w warunkach szczególnych (art. 184
ustawy emerytalnej) osiągnęli w latach
2009-2013, wysokość emerytury ustala się
według zasad określonych w art. 183 ustawy, tj. w części na podstawie art. 53 (na
zasadach dotychczasowych) oraz w części
na podstawie art.26 (na nowych zasadach).
Wniosek o emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych można składać
w ZUS nie wcześniej niż miesiąc przed
ukończeniem 60 lat.
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Dlaczego wszystko
jest takie proste i fajne,
zanim przytrafi się tobie?
Rodzicom przestałam wierzyć dość
wcześnie. Miało to związek z wizytą
u dentysty. Przygotowując mnie do tortur
na fotelu tatko wziął mnie na kolana i opowiedział, jak też chichocze szalenie, kiedy
pani łaskocze go wiertłem po zapalonej
miazdze – no, miało być tak fajnie
jak wtedy, kiedy gilga się po brzuszku. Takie prrrrrrrr! i po wszystkim.
Bolało jak diabli, do „gilgania” było
szalenie daleko. Nie byłam grzeczna,
zemściłam się srodze łapiąc dentystkę za obfitą pierś i tarmosząc niemiłosiernie. Obie płakałyśmy rzęsistymi łzami, a następnie cuciłyśmy zemdlonego ojca w poczekalni.
Nie bałam się pająków. Ot, zwierz
jak każdy tyle, że nóżek ma ciut więcej – tak mówiła mama. Nie bałam
się ich do momentu, kiedy byłam
świadkiem, jak moja własna rodzicielka na widok pająka na odzieniu wyskakuje z podomki i wspina się goła
po ścianach, niczym nawiedzeni
w „Egzorcyście”, wydając przy tym
niezidentyfikowane dźwięki.
Szczepienie miało być ukłuciem
komara (mama). Piekło jak rana po wtarciu kamfory i nie trwało sekundy. Kiedy
szycie na żywo ręki nie okazało się być tak
fajne, jak jazda na karuzeli, a mój wrzask:
„O, Matko Boooskooo, luuuudzie raaaatujcie!!!” niósł się po szpitalnych korytarzach, powodując samoistną ewakuację
pacjentów, dotarła do mnie bolesna prawda – ludzie kłamią. I w tym właśnie momencie mojego życia, w wieku lat pięciu,
zostałam sceptykiem.
Następstwa kłamstw były niesamowicie przykre dla moich rodziców: ucieczka
z przedszkola w dzień badania stópek na
platfusa (nie chciałam wierzyć, że ten fioletowy kolor kiedykolwiek się zmyje), histeria przed pierwszym badaniem ciśnienia w liceum i wzrost temperatury do
39 stopni przed każdym szczepieniem
w szkole. Czy można się dziwić, że pogryzłam ręce człowieka, który przyszedł mnie
zabrać na urodziny swojej córki, a mojej
przedszkolnej koleżanki? Przecież jasne
było, w świetle wszystkich wydarzeń
i mądrości płynących z bajek (Jaś i Małgosia), że do domu to ja już nie wrócę.
Zostałam dzieckiem sceptycznym
i upartym, takim, które wierzy tylko sobie. Nie zdobyłam jednak palmy pierw-
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(i przymrużonym okiem...)

dością dziecka wzięła go w dłonie i przybiegła, żeby się nam pochwalić zdobyczą.
Kiedy tylko zbliżyła się na odległość dziaszeństwa w tej konkurencji, bo najbardziej łania fetoru, porzuciliśmy z Edim podkłaupartym dzieckiem okazała się być (cał- danie saletry pod drzwi sąsiadów i rzucilikiem przypadkowo) moja kuzynka Tere- śmy się do ucieczki z piskiem i wyciem,
ska, i nie wyszło jej to na dobre. Tereska a wkrótce dołączyło do nas pół ulicy
jest siostrą Ediego, a to już dużo znaczy, i wszystkie okoliczne psy. Biegaliśmy
można nawet powiedzieć, że była dziec- z szaleństwem w oczach, krzycząc niemiłosiernie i uciekając na oślep. Co ciekawe, szaleństwo opętało też dorosłych, którzy miotali się z lewa na prawo, rzucając dobre rady Teresce:
- Wyrzuć to!
- Rzuć to!
- Dziecko, puść to!!!
Tereska jednak skamieniała wewnątrz i rycząc z przerażenia biegała
za nami, błagając o pomoc i ściskając
szczura w lewej ręce tak, że stracił
połowę swojej śmierdzącej, wewnętrznej zawartości. W końcu stanęła na
środku placyku i wyła jak potępieniec,
nie słuchając dobrych rad, którymi
wszyscy dookoła karmili ją jak chlebkiem z masełkiem. Edi miał dobre
serduszko i postanowił uratować
upartą siostrę i szalejący tłum,
Rys. Pan Pieprz
w związku z tym oderwał chwiejącą
się deskę z płotu i... przywalił w szczukiem walczącym o przeżycie od momen- ra z całych sił. Pierwszy raz zobaczyłam
tu złapania pierwszego oddechu. Lubiła wtedy pogotowie z bliska.
Warto czasem korzystać z dobrych rad,
zwierzęta – zarówno żywe, jak i martwe.
Pewnego letniego dnia za komórką znala- ale tylko czasem.
zła szczura, nieco już przechodzonego
Czarny Pieprz
i zdefasonowanego z jednej strony. Z ra-
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Kto marzy ten doświadcza

Tragiczny Maraton Bostoński
Miało być święto maratończyków,
a była tragedia, żal, smutek, żałoba. Do
czego jeszcze mogą posunąć się ludzie, aby
zademonstrować swoje poglądy? Coś
okropnego.
Ten aforyzm umieszczony na początku, odnosi się do moich marzeń, które się
spełniają. Marzyło mi się przebiec dystans
maratonu – przebiegłem, marzyło się zdobyć koronę maratonów polskich (5 największych maratonów w Polsce – Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Dębno) –
zdobyłem, zamarzyło mi się przebiec maraton poza granicami kraju – przebiegłem
w sumie już jedenaście, zamarzyło mi się
wreszcie przebiec najstarszy i najbardziej
prestiżowy Maraton Bostoński – przebiegłem. Ale nie było to takie proste i to
w przypadku pierwszego przebiegniętego
maratonu w Warszawie w 2005 roku, jak
i tego ostatniego w Bostonie. Marzeniom
trzeba pomóc, żeby się spełniły, a w tym
przypadku spełnienie wymagało wiele
pracy, wylanego potu i przebiegnięcia kilku tysięcy kilometrów.

tu, zostałem zakwalifikowany do tej najstarszej imprezy. Musiałem jeszcze przelać na konto organizatora opłatę startową
(200 $) i już mogłem przygotowywać się
do wylotu za ocean. Te wszystkie czynności miały miejsce na początku września
2012 roku i miałem sporo czasu, aby się
właściwie do tego startu przygotować.
Nieocenioną pomoc okazało mi miejscowe biuro turystyczne Verde, w którym
niedrogo wykupiłem bilety lotnicze na
podróż w obie strony. Koszty rejestracji
i przelotu pokrywałem oczywiście z własnej kieszeni.

Cracovia Maraton
w czasie 3:37:12
Aby przebiec maraton w Bostonie należy spełnić kryteria dobrego wyniku, który w przypadku mojej kategorii wiekowej
(55-59 lat) wynosił 3 godziny 40 minut
(3:40:00). Taki wynik należało osiągnąć
w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających
rejestrację i należało taki wynik udowodnić, tzn. wskazać, w którym maratonie
taki rezultat został osiągnięty. Aby osiągnąć taki wynik, to dystans 42 km i 195
metrów trzeba pokonywać ze średnią
prędkością około 12 km/godz. (1 km
w 5 minut). W moim wieku nie jest to
zadanie łatwe. Ale szczęśliwie kryterium
to spełniłem przebiegając 24 kwietnia
2012 roku Cracovia Maraton w czasie
3:37:12. Gdy wypełniłem aplikację zgłoszeniową (oczywiście w internecie), powstał problem ze sprawdzeniem mojego
rezultatu. Kłopot wziął się z powodu zawiłości języka polskiego i z tego, że
w moim nazwisku składającym się z 7 liter, jest 4 znaki diakrytyczne (ó,ł,ę,ć).
Sprawdzający mnie po nazwisku z angielskiego brzmiące „POLZIEC”, nie mogli
znaleźć takiego uczestnika na liście krakowskiego maratonu, bo tam był PÓŁZIĘĆ. Otrzymałem emaila z Bostonu,
aby przesłać dyplom ukończenia tego biegu. Po przesłaniu wymaganego dokumen-
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Przed startem w Bostonie sprawdziłem
formę w Półmaratonie Warszawskim, odbytym 24 marca br. Jeszcze nie startowałem w imprezie przy ujemnych temperaturach. W ten niedzielny poranek było
w Warszawie 8 stopni mrozu i na całej trasie było podobnie. Ale bieg był udany, start
na moście Poniatowskiego, trasa ciekawa,
poznawcza, meta przy Stadionie Narodowym, organizacja bardzo dobra i była to
pierwsza impreza tego typu w Polsce
z liczbą uczestników ponad 10 000 osób.
Zanotowałem dobry czas i zająłem dobre
miejsce. Było to dobre przetarcie przed
wyjazdem do Bostonu.

Pozornie łatwa trasa
Wylądowałem na lotnisku w Newarku,
stolicy stanu New Jersey, i u Teresy i Wiesława Śliwińskich była moja „baza wypadowa”. W sobotę 13 kwietnia samochodami udaliśmy się do Bostonu (około 400
km) i zamieszkaliśmy przez dwie noce
pod Bostonem w Bedford. Stamtąd dowieziony zostałem samochodem przez znajo-

mych na linię startu w Hopkinton. Dokładnie mówiąc z miejsca, gdzie mogliśmy
dojechać samochodem do wioski startowej, musiałem pieszo iść jakieś 2 km,
a następnie na linię startu kolejny kilometr. Ale to są już drobiazgi. Idąc na linię
startu spotkałem sympatyczną Polkę
mieszkającą w stanie Idaho, z którą miło
pogawędziłem. Trasa maratonu bostońskiego wydaje się łatwa, gdyż start jest na
wysokości około 450 stóp (135 m) nad
poziomem morza, a meta prawie na poziomie morza tak, że biegnie się prawie
cały czas „z górki”. Ale to pozory – trasa
jest trudna, gdyż są podbiegi i to długie,
i to najgorsze na 22 i 33 kilometrze dystansu, kiedy zmęczenie daje znać o sobie.
Pogoda do biegania była dobra – było ciepło, ale nie za gorąco, tylko na ostatnich
kilometrach, w samym Bostonie, bieg
utrudniał miejscami porywisty wiatr wiejący w twarz. Bieganie ułatwiali gorąco dopingujący kibice rozstawieni na całej trasie. W stanie Massachusetts, gdzie stolicą
jest Boston, w każdy trzeci poniedziałek
kwietnia jest tradycyjne święto Dzień Patriotów (Patriots’ Day) upamiętniające
rocznicę bitwy pod Lexington i Concord
w dniu 19 kwietnia 1775 roku. Były to
pierwsze walki z amerykańskiej wojny
o niepodległość. Od 1897 corocznie rozgrywany jest maraton bostoński właśnie
w Patriots’ Day. Gromadzi na całej trasie
olbrzymie rzesze kibiców, którzy urządzają sobie piknik jednocześnie bardzo
żywiołowo dopingując biegaczom.
Pierwsze kilometry, to bieg w rzece
biegaczy w tempie wyznaczonym przez
nurt tej rzeki – nie można było ani przyspieszyć, ani zwolnić. Dopiero po 10 kilometrze można było podyktować swoje indywidualne tempo. Do półmetka biegło
mi się dobrze, w wyznaczonym tempie na
3:30:00. Niestety, w drugiej połowie zaczęły się kłopoty ze skurczami prawie
wszystkich mięśni nóg. Tempo biegu mi
spadło, ale z trasy nie zszedłem. Po wielu
kłopotach, z bolącymi mięśniami nóg,
dotarłem tuż przed metę, gdzie stali członkowie mojego klubu kibica – niewielka
grupa, ale widoczna z flagą polską i głośna, bo ich z daleka usłyszałem. Pamiątkowe zdjęcia, nagrania i ostatnie metry do
mety. Tuż przed metą, chyba w pobliżu
wybuchu pierwszej bomby, złapał mnie
jeszcze skurcz mięśni uda. Przystanąłem,
aby rozciągnąć i wymasować bolące mięśnie i otrzymałem od stojących po obu stronach ulicy gorący doping. Gdy ból nieco
ulżył, ruszyłem wolnym truchtem do mety
i otrzymałem od kibiców burzliwy aplauz.
Nie mogłem już nie ukończyć tego biegu.
Czas nie był rewelacyjny – 3:51:59 – nie
byłem z niego zadowolony, ale jak to się
miało do wydarzeń, które chwile potem
w tym miejscu się rozegrały.
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Nie zdawałem sobie sprawy,
co się wydarzyło
Była godzina 14:15:59. Po minięciu
mety opadły emocje i dopadło mnie ogromne zmęczenie. Tak zmęczony, to dawno nie
byłem, chyba tylko po maratonie w Krynicy. Zrobiłem sobie zdjęcia aparatem z komórki, którą miałem przy sobie i powlokłem się w tłumie maratończyków w kierunku autobusów z przywiezionymi ze startu torbami. Po drodze miły moment wręczenia medalu, odbierania wody do picia,
płynów izotonicznych, paczek z pożywieniem, folii do okrycia i zatrzymania ciepła
w chłodnym powietrzu Bostonu. Meta jest
usytuowana w jednym miejscu od kilkudziesięciu lat, jest nawet na jezdni trwale naniesiony pas z napisem informującym o mecie
tego maratonu. Gdy odebrałem swoją torbę z autobusu, z niemałym wysiłkiem ubrałem się w ciepłe ubranie i udałem się na
umówione miejsce spotkania ze znajomym
Wojtkiem Śliwińskim. Będąc na Berkeley
Street, poprzecznej do Boylston Street,
gdzie była meta, usłyszałem huk eksplozji
następujących po sobie w kilkusekundowym odstępie czasu. Było około godziny
14:50. Nie zrobiło to na mnie większego
wrażenia, bo nie widziałem co się stało,
a byłem zaabsorbowany znalezieniem właściwej drogi w zatłoczonej przez maratończyków ulicy.
Gdy wreszcie dotarłem na umówione
miejsce w wyznaczonej strefie spotkań, mogłem się spokojnie napić i coś przekąsić –
od śniadania nic nie jadłem. Nie zdawałem
sobie sprawy, co się w pobliżu mety wydarzyło. Dopiero potem kojarzyłem pewne fakty. Widziałem witających się bardzo serdecznie, mocno ściskających się przychodzących
z czekającymi maratończykami. Wtedy się
trochę dziwiłem, ale dopiero potem do mnie
dotarło, że mieli się z czego cieszyć, bo ta
tragedia mogła i ich dotknąć. Wreszcie po
wielkich kłopotach dotarł do mnie Wojtek
i zaczęliśmy opuszczać zamkniętą już strefę
zagrożenia. Od niego dowiedziałem się
o wybuchach i ofiarach. Nie mogłem sobie
z tym dać rady, że na takiej imprezie ktoś
podłożył bomby, w wyniku których zginęli
niewinni ludzie. Zacząłem myśleć o przesłaniu informacji do najbliższych do Polski,
ale wtedy zadzwoniła żona. Dobrze, że byłem już na tyle wypoczęty, że mogłem odebrać schowany gdzieś telefon komórkowy.
Długo musiałem uspokajać żonę, że jestem
cały i zdrowy, i nic mi się nie stało. Potwierdziła też wiadomość o trzech ofiarach śmiertelnych. Szliśmy w kierunku pobliskiej stacji kolejowej, aby dojechać pociągiem do
miejscowości Newton, gdzie zostały zaparkowane na parkingu nasze samochody. Dopiero teraz docierało powoli do mnie, że te
wybuchy, które słyszałem, to nie były przelewki. Zdenerwowani policjanci blokujący

przejścia do zagrożonej strefy, dziesiątki ambulansów medycznych, oznakowanych i nieoznakowanych samochodów policyjnych,
strażackich, służb specjalnych, wiszące nisko helikoptery policyjne potęgowały uczucie zagrożenia. Przemykając między samochodami, idąc ulicami, dotarliśmy do całej
naszej grupy. Mama Wojtka, Teresa Śliwiń-
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to mieszkańcy po ujęciu sprawców dziękowali policjantom brawami. Wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zjednoczyli
się w obliczy tej tragedii i wspomagali ofiary wybuchów. Powołana została fundacja,
która zajmuje się zbiórką pieniędzy na pomoc ofiarom. Z punktu widzenia maratończyka szkoda mi tych biegaczy, którzy byli

Fot. J. Półzięć
W pobliżu tego miejsca wybuchły bomby, które zabiły 3 osoby a raniły setki

ska, odetchnęła z ulgą. My też serdecznie
i gorąco się witaliśmy. Byliśmy razem i nic
się nam nie stało. Niestety, to był koniec dobrych wieści. Stacja kolejowa, z której mieliśmy odjechać pociągiem, była już przez
służby porządkowe zamknięta. Komunikacja publiczna w tej części miasta też nie funkcjonowała, taksówki nie można było uświadczyć. Po krótkiej naradzie postanowiliśmy
iść piechotą do najbliższej czynnej stacji kolejowej. Dobrze, że mieliśmy Wojtka Śliwińskiego, który miał telefon komórkowy
z mapą miasta i nas bezpiecznie, po ponad
godzinnej wędrówce po Bostonie, doprowadził do celu. Z ulgą wsiedliśmy do pociągu,
dojechaliśmy do Newton, tam wsiedliśmy
w samochody i po blisko czterogodzinnej
jeździe dotarliśmy do domu w New Jersey.
Tam z telewizji i z Internetu dowiedzieliśmy się szczegółów. Po tylu wrażeniach nie
mogłem zasnąć do 4 w nocy, a już o wpół do
piątej obudził mnie telefon z polskich mediów. Krótka była to noc.

W obliczu tragedii
Piszę te słowa w dwa tygodnie po tych
tragicznych wydarzeniach i nasuwają mi się
osobiste refleksje. Zginęło 3 niewinnych
ludzi, ponad 260 zostało rannych, w tym
kilkanaście osób zostało dotkliwie okaleczonych. Co bandyci przez to chcieli osiągnąć? Biorąc pod uwagę, że impreza była
na otwartej przestrzeni ulic żyjącego miasta, szybko zostali zidentyfikowani i unieszkodliwieni sprawcy tej zbrodni. Mimo, że
całe duże miasto i okolica były zamknięte,

tuż przed metą, kiedy nastąpiły wybuchy
i tego maratonu nie ukończyli, gdyż bieg
przerwano. Miałem to szczęście, że przybiegłem nieco wcześniej, bieg ukończyłem
i nic mi się nie stało. Oby takie maratony
się już nie powtórzyły.
Urlop szybko minął, trzeba było wracać do domu, tragiczne wydarzenia na zawsze zostaną w pamięci. Ale były też chwile miłe. Sympatyczne spotkania ze Strzyżowiakami, zwiedzanie Bostonu, Waszyngtonu i jeszcze wielu miejsc w Stanach Zjednoczonych. Na początku pisałem o marzeniach, ale nie byłoby tych spełnionych marzeń, gdyby nie gościnność i pomoc Teresy,
Wiesława, Wojtka i Maćka Śliwińskich
oraz Ryszarda Szaro. Mogę tylko tą drogą
im serdecznie podziękować.
Po powrocie do Strzyżowa spotkałem
się z wieloma wyrazami sympatii i zatroskania o mój los w czasie tragicznych wydarzeń. Bardzo dziękuję za te miłe dla
mnie gesty.
Z kronikarskiego obowiązku podaję
informacje dotyczące Maratonu Bostońskiego. Zakwalifikowanych do biegu było
26839 biegaczy, wystartowało 23336
a ukończyło 17580, czyli 75,3%, w tym 6942
kobiet, a w mojej grupie wiekowej (55-59
lat) wystartowało 1736 osób, a ukończyło
1221, w tym tylko 220 kobiet. W tym tłumie zawodników zająłem 14288 miejsce,
a w swojej grupie wiekowej 795 miejsce.
Więcej informacji na stronie internetowej Maratonu Bostońskiego www.baa.org.
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Odpowiedzialność
za szkodę wyrządzoną
przez dziecko, które
nie ukończyło lat 13
Dla omówienia kwestii odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez dziecko, zasadnicze znaczenie ma jego wiek.
Kodeks cywilny w art. 426 stanowi, iż małoletniego, który
w chwili dokonywania czynu niedozwolonego nie ukończył
13 lat, nie obciąża obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody
(gdy dziecko miałoby odpowiadać na zasadzie winy). W takim
przypadku zgodnie z art. 427 Kodeksu cywilnego, na tym, kto
z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad
osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ciąży obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo, że szkoda byłaby powstała
także przy starannym wykonywaniu nadzoru.
Jak wynika z powyższego, za szkodę wyrządzoną przez dziecko do lat 13 odpowiadać będą osoby zobowiązane do nadzoru
nad dzieckiem, jeśli istnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem dziecka a szkodą, wina w nadzorze oraz związek przyczynowy pomiędzy wadliwym wykonywaniem nadzoru a szkodą.
Dodać należy również, że działanie dziecka, które ma pociągać
za sobą odpowiedzialność nadzorującego, musi być bezprawne
(dziecko nie może działać np. w ramach obrony koniecznej).
Ustawowy obowiązek nadzoru obciąża m.in. rodziców, opiekuna, szkoły, przedszkola, domy dziecka, domy poprawcze, internaty. Osobami zobowiązanymi do nadzoru nad dzieckiem są
oczywiście w pierwszej kolejności rodzice. Rodzic pozbawiony
władzy rodzicielskiej nie ma obowiązku nadzoru przewidzianego w omawianym przepisie. Rodzic mający ograniczoną władzę
rodzicielską, będzie odpowiadał w zależności od zakresu praw
i obowiązków ustalonych w sentencji orzeczenia sądu ograniczającego władze rodzicielską. Podmiotami zobowiązanymi do nadzoru są także pracownicy oświaty – nauczyciele, wychowawcy.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 września 1971
roku, I CR 260/71 cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się
zajęcia, pozostaje pod jej opieką i nadzorem, wobec czego obowiązek należytego nadzoru obciąża szkołę również w stosunku
do młodzieży, która nie ma zlecenia zajęć dodatkowych, ale
w czasie, gdy szkoła jest czynna, ma możność przebywania na
szkolnym boisku. Do podstawowych obowiązków administracji
szkolnej należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie jej przebywania w szkole. Takie same wymagania
dotyczą administracji przedszkoli. Obejmują one w szczególności obowiązek zastosowania takich urządzeń przeznaczonych do
ćwiczeń i zabaw dziecięcych, których konstrukcja zapewnia dzie-

ciom pełne bezpieczeństwo i nie grozi nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli korzystanie z tych urządzeń grozi niebezpieczeństwem, to Skarb Państwa nie może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez dziecko w następstwie ich używania (art. 417 k.c.) przez powołanie się na to, że urządzenia te
zostały wykonane przez przedsiębiorstwo lub zakład, które
w zakresie swej działalności gospodarczej wyrabiają tego rodzaju
przedmioty (tak wyrok SN z dnia 16 stycznia 1974 r., II CR 482/
73, OSNCP 1975, nr 2, poz. 26). Jak wynika zaś z wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r., II CSK 392/10 nauczyciele
mają obowiązek zrobić wszystko, by nie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków w placówkach oświatowych.
Obowiązek przestrzegania niezbędnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa młodzieży w szkole nie ogranicza się do
wydania konkretnych nakazów, czy zakazów wynikających
wprost z przepisów szczegółowych, lecz polega na stosowaniu
– wynikających z zasad ogólnych – wszelkiego rodzaju środków
ochrony przez nauczycieli wobec powierzonych ich pieczy
uczniów. Zasady te powinny być honorowane w stosunkach
szkolnych zarówno ze względu na bezpieczeństwo uczącej się
młodzieży, jak i dla celów wychowawczych, polegających na
wytworzeniu nawyku poszanowania własnego i cudzego bezpieczeństwa.
Podkreślić należy, że zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U 2003. Nr 6, poz 69),
przerwy w zajęciach uczniowie mają obowiązek spędzać pod
nadzorem nauczyciela.
Podmiotami odpowiedzialnymi za szkodę wyrządzoną przez
dziecko są również osoby wykonujące tzw. stałą pieczę nad
osobą dziecka. Piecza ta musi mieć charakter stały, nie zaś tyl-
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ko dorywczy. Z reguły chodzić tu będzie o sytuację, kiedy dzieckiem opiekują się dziadkowie, starsze rodzeństwo czy też ojczym, macocha.
Art. 427 Kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie tego,
że osoba mająca obowiązek sprawować nadzór, jest winna dopuszczenia do zaistniałego zdarzenia, z którego powstała szkoda i że przyczyną powstania szkody, jest właśnie złe sprawowanie pieczy nad osobą dziecka. Wynika z tego, że to nie poszkodowany ma udowadniać w/w okoliczności, lecz nadzorujący,
aby uwolnić od odpowiedzialności, musiałby wykazać, że nadzór był sprawowany należycie i zachował się zgodnie z ciążącymi na nim obowiązkami. Dla przykładu podać należy, że orzecznictwo przyjęło, że w czasach, gdy z reguły oboje rodzice pracują zawodowo, nie można wymagać od nich, aby nadzorowali
każdy krok swoich dzieci, jeśli specjalne zachowanie dzieci tego
nie uzasadnia. W szczególności brak dozoru ze strony osób
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starszych nad zabawą dzieci 12-,13-letnich, nie może być poczytany za brak nadzoru w rozumieniu art. 427 k.c. (wyrok SN
z dnia 24 września 1971 r., II CR 375/71, LEX nr 6991). Odnosząc się zaś do odpowiedzialności szkół SN w wyroku z dnia
5 sierpnia 1971 r., I CR 301/71, OSPiKA 1972, nr 2, poz. 32
stwierdził, iż szkoła ma prawo bronić się przed zdarzającymi
się przejawami dążenia do nieusprawiedliwionego przerzucenia na nią opieki nad dziećmi, jednak obrona taka nie może
prowadzić do sytuacji, w której dziecko, zwłaszcza w młodszym wieku, byłoby z tego powodu w ogóle pozbawione pieczy.
Wymaga to więc takiego zorganizowania pracy szkoły, by na jej
terenie mogli znajdować się tylko uczniowie, którzy są do tego
uprawnieni i względem których funkcjonariusze szkoły mają
możność sprawowania nadzoru w zakresie niezbędnym ze
względu na ich wiek.
Adwokat Mateusz Kozimor
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Kronika
Policyjna

Celem tego typu zawodów jest stałe podnoszenie poziomu
wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, umiejętności korzystania z roweru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa i kultury
zachowań na drodze.

Kwiecień 2013
Przedszkolaki z wizytą w KPP
Komendę Powiatową Policji w Strzyżowie odwiedziła grupa
dzieci z przedszkola Sióstr Serafitek w Strzyżowie. Dzieci zwiedziły budynek komendy i miały możliwość przyjrzeć się z bliska pracy policjantów.

Turniej na szczeblu powiatowym składał się z kilku części:
teoretycznej, która obejmowała rozwiązanie testów z wiedzy na
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, praktycznej jazdy na
rowerze po torze sprawnościowym i w miasteczku ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Gwoźnicy Górnej, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
z Wiśniowej, natomiast III miejsce Szkoła Podstawowa z Baryczki. Skład zwycięskiej drużyny to: Szymon Szurlej, Sebastian
Przyboś, Tomasz Wojewódka.
Wśród gimnazjalistów najlepszymi okazali się uczniowie
z Gimnazjum ze Strzyżowa w następującym składzie: Konrad
Dulemba, Michał Ruszała, Bartłomiej Matuszewski. II miejsce
zajęli gimnazjaliści z Lutczy, a III miejsce z Wysokiej Strzyżowskiej.
Najlepszym zawodnikiem ze szkół podstawowych okazał się:
Kacper Ciuba ze Szkoły Podstawowej w Baryczce, natomiast
z gimnazjów – Tomasz Kotwa z Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej.

We wtorek, 16 kwietnia dzieci z przedszkola Sióstr Serafitek
w Strzyżowie odwiedziły policjantów, aby bliżej poznać ich codzienną pracę. Młodzi goście zapoznali się ze sprzętem, z jakiego policjanci korzystają w trakcie służby, mieli także okazję zobaczyć z bliska radiowóz. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
możliwość obejrzenia pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
Wizyty takie jak ta, spotykają się z dużym zainteresowaniem.
Tym razem nie było inaczej – dzieci wychodziły z komendy pełne wrażeń.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
rozstrzygnięty
W piątek, 19 kwietnia na obiektach Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie, odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju wzięło
udział 20 reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjalnych
z naszego powiatu.

Na zakończenie spotkania zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody w postaci kasków rowerowych, plecaków, zestawów oświetleniowych do rowerów i wielu innych
drobiazgów. Najlepsi zawodnicy ze szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali rowery.
Składamy szczególne podziękowania za wszelką pomoc przy
organizacji Turnieju: Staroście Strzyżowskiemu – Robertowi
Godkowi i pracownikom Starostwa, Burmistrzowi Strzyżowa –
Markowi Śliwińskiemu, Wójtowi Gminy Czudec – Stanisławowi
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Gierlakowi, Wójtowi Gminy Wiśniowa – Tadeuszowi Przywara,
Dyrektorowi WORD Rzeszów – Michałowi Wilkowi, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie – bryg. mgr
inż. Piotrowi Rędziniakowi, Kierownikowi Oddziału Pomocy
Doraźnej w Strzyżowie – Andrzejowi Włodyce, Dyrektor Domu
Kultury „Sokół” – Jadwidze Skowron oraz pracownikom Domu
Kultury, Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej, Ewie Pilch, Kazimierzowi Grodzkiemu, Dyrektor Domu Dziecka w Strzyżowie
– Renacie Półzięć, Łukaszowi Szlachcie, Firmie „Sołek”.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Andrzej Zawiślak pogratulował wszystkim uczestnikom eliminacji,
a zwycięskim drużynom życzył dalszych sukcesów podczas zawodów wojewódzkich.

Ćwiczenia „STRZYŻÓW 2013”
W środę 24 kwietnia na terenie powiatu strzyżowskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „STRZYŻÓW 2013”. Ćwiczenia zorganizowane były dla sił i środków systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatów: dębickiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego przy
współudziale m.in. strzyżowskich policjantów. Ćwiczenia składały się z trzech epizodów: pożaru w zakładzie, katastrofy budowlanej oraz wypadku drogowego.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 11. zgłoszeniem telefonicznym z jednego z zakładów pracy w Czudcu o powstaniu pożaru na terenie jednej z hal produkcyjnych. W chwili zauważenia
pożaru na hali przebywali pracownicy, którzy w panice zaczęli
uciekać z płonącego pomieszczenia. Równocześnie doszło do
kilku wypadków osób zatrudnionych przy obróbce drewna. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko na pomieszczenia przyległej suszarni oraz skład gotowych produktów.
Prowadzona akcja ratowniczo-gaśnicza na terenie zakładu
obróbki drewna zaciekawiła pracowników sąsiadującej z zakładem spółdzielni produkcyjnej. W wyniku nieostrożności osób
znajdujących się w budynku kotłowni kompleksu szklarni doszło do wybuchu i powstania pożaru wewnątrz budynku. Przebywający w pomieszczeniach tego budynku zostają w nim uwięzieni. Taki był scenariusz kolejnego epizodu.
Nie dość tego, w tym samym czasie na drodze krajowej nr 9
w miejscowości Wyżne, doszło do zderzenia samochodu osobowego z cysterną. W wyniku wypadku doszło do uszkodzenia zaworów w cysternie i wycieku przewożonej substancji ropopochodnej. Z przekazanych informacji wynikało, że samochód osobowy biorący udział w tym zdarzeniu, znajduje się w rowie i są
w nim uwięzione ranne osoby. Wypadek ma miejsce tuż za mo-
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stem na Wisłoku i istnieje realne zagrożenie skażenia cieku wodnego.
Zadaniem policjantów było dokonanie oceny sytuacji i kalkulacji niezbędnych sił i środków do zorganizowania objazdów
zagrożonego rejonu oraz zapewnienie bezkolizyjnego przejazdu
dla sił ratowniczych, zapewnienie izolacji miejsca zdarzenia,
zbieranie informacji o poszkodowanych i poinformowanie najbliższych poszkodowanych, a także nawiązanie współpracy
i wymiany informacji z powiatowym zespołem reagowania.
Przeprowadzone ćwiczenia wszystkich uczestniczących
w działaniach służb, potwierdziły ich profesjonalizm i zaangażowanie.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”
Strzyżowscy policjanci prowadzili 26 kwietnia działania
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem akcji było
zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom i motorowerzystom.

Po długiej zimowej przerwie na drogach powiatu strzyżowskiego z każdym dniem pojawia się więcej motocyklistów i rowerzystów. Wiosenna aura i piękna słoneczna pogoda zachęcają
również do spacerów i wypoczynku na świeżym powietrzu, zwiększa się zatem ruch pieszych, a wśród nich także dzieci.
Dlatego też policjanci skupiają swoje działania na bezpieczeństwie właśnie tej grupy – niechronionych uczestników ruchu drogowego. Od rana funkcjonariusze zwracali uwagę na zachowanie
kierowców wobec pieszych. Przyglądali się także temu, jak piesi
zachowują się na drodze, gdyż najczęściej do wypadków z ich
udziałem dochodzi na oznakowanych przejściach, w rejonach
skrzyżowań i przystanków. Główne błędy pieszych to wtargnięcia na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym
oraz wchodzenie na jezdnię zza pojazdu. Policjanci zwracali też
szczególną uwagę na zachowania motocyklistów i rowerzystów.
Od początku 2013 roku do końca marca na drogach Podkarpacia zginęło jedenastu pieszych i jeden motorowerzysta.
W wypadkach rannych zostało 101 pieszych, 24 rowerzystów
i 2 motorowerzystów.
Tekst i fot. asystent ds. informacyjno-prasowych
KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba
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Wszystkim,
którzy uczestniczyli
w pogrzebie mojego Ojca

„Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych,
dziękujemy Bogu, że przez tych, co odeszli,
tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego.”
/ks. J. Twardowski/

JANA WOLAKA,
a przede wszystkim:
JE. Księdzu Biskupowi Kazimierzowi
Górnemu, Biskupowi Rzeszowskiemu
JE. Księdzu Biskupowi Andrzejowi Jeżowi,
Biskupowi Tarnowskiemu
JE. Księdzu Biskupowi Janowi Styrnie,
Biskupowi Elbląskiemu
JE. Księdzu Biskupowi Janowi Niemcowi,
Biskupowi Kamieniecko-Podolskiemu
Kapłanom diecezji tarnowskiej
i rzeszowskiej,
Przedstawicielom Wojska Polskiego,
Komendy Wojewódzkiej Policji i Komend
Powiatowych Jasła, Ropczyc i Strzyżowa,
Przedstawicielom Państwowej Straży
Pożarnej w Strzyżowie
Władzom Miasta i Powiatu Strzyżowskiego,
Przedstawicielom strzyżowskich Urzędów,
Instytucji, Szkół i Firm
Rodzinie i Przyjaciołom

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze naszego Ojca

Śp. JÓZEFA MIDURY
serdeczne podziękowania
składają
córka i syn z rodziną

składam pełne wdzięczności
podziękowanie.
Ks. Jan Wolak

Dom Kultury „Sokó³”
INFORMUJE  ZAPRASZA
MAJ 2013
18.05
25.05

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II
Koncert charytatywny dla Mai Gajdy
Wystawa fotografii autorstwa Marka S. Graniczkowskiego upamiętniająca życie i pontyfikat bł. Jana Pawła II
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galeria

E. Molski - Głowa z ptaszkiem,
głowa z aniołem

J. Majczak - Tulipany

M. Mizia - Do pałacu
L. Olszyna-Mikołajczyk - Żniwa

A. Kacperek - Zamek-Łańcut

Z wystawy
prac artystów

XIV
Międzynarodowego
Pleneru
MalarskoRzeźbiarskiego
- Łańcut'2012
w Domu
Kultury
„Sokół”
w Strzyżowie

N. Zielińska-Krudysz - Książe Górki II

A. Werner - Na szczęście
w Łańcucie

W. Markiewicz - Przy stawie
A. Szumigaj - Park Łańcucki
w Głuchowie

Fot. BPGiM

Fot. Bogdan Zimny

Spotkanie poetyckie ze Zdzisławą Górską i jej poezją
z tomiku „Odlatuje czas” w BPGiM w Strzyżowie
Fot. Robert Adamczyk

Biesiada żeglarska w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
Fot. Anna Rachwał

Udział strzyżowskich
strzelców w obchodach
20-lecia 21. Dywizjonu
Artylerii Przeciwlotniczej
w Jarosławiu

IX Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski Poezji
Religijnej w Zespole Szkół
w Godowej
Fot. DK

Fot. Jacek Grodzki

Premiera spektaklu „Garbus” wg Sławomira Mrożka
w wykonaniu Strzyżowskiego Teatru Prima Aprilis

Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Dobrzechowie

