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Wielkanocna nadzieja
Człowiek może przetrwać
bardzo wiele, ale pod jednym
warunkiem: że ma nadzieję.
Nadzieję na to, że albo trudna
sytuacja kiedyś się skończy, albo
na to, że ów trud, jakikolwiek
by nie był, wart jest znoszenia.
Życie jest trudem, szczególnie, kiedy staramy się przeżyć
je godnie i uczciwie. Zmagamy
się wówczas i z własną słabością,
i z okolicznościami różnych wydarzeń, i – wreszcie – nawet
z ludźmi, którzy nie są nam
życzliwi.
Mówiąc za św. Pawłem, to
wszystko nie miałoby sensu,
gdyby grób Chrystusa nie pozostał pusty, a On sam nie zmartwychwstał. Nie byłoby wówczas nadziei naszego zmartwychwstania
a prawo pięści i argument siły jedynym słusznym, bo skoro wszystko
zamyka grób, to czym się martwić.
Serdecznie życzę, aby prawda o zmartwychwstałym Jezusie napełniała Wasze życie nadzieją zawsze, a szczególnie, gdy przyjdą chwile
trudniejsze. Niech Wam Jezus zmartwychwstały obficie błogosławi.
Ks. Jan Wolak
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Czytelnicy pytają
– Burmistrz
odpowiada
Na pytania czytelników odpowiada
burmistrz Marek Śliwiński
– Nowe rozdanie funduszy unijnych na lata 2014-2020, to
niewątpliwie kolejna szansa na rozwój dla polskich samorządów terytorialnych. Czy samorząd gminy Strzyżów posiada już
plan, konkretne pomysły na to, jakie inwestycje można by
w ramach tych środków zrealizować?
Janusz K.
Obecny okres programowania pokazuje, że wiele zrealizowanych inwestycji zostało współfinansowane środkami zewnętrznymi. Gmina zrealizowała i realizuje wiele projektów,
dzięki którym nastąpiła znaczna poprawa jakości życia na terenie gminy.
Kontynuując ten rozpoczęty i konsekwentnie realizowany proces mamy nadzieję, iż zbliżający się okres programowania 20142020 umożliwi nam szybsze i w szerszej skali zrealizowanie planów rozwojowych w obszarze:
- gospodarki komunalnej – m.in. w zakresie wodno-ściekowym,
- sportu – m.in. w zakresie budowy oraz modernizacji obiektów sportowych,
- kultury – m.in. w zakresie budowy oraz modernizacji obiektów kultury,
- turystyki – m.in. w zakresie rozwoju baz, atrakcji oraz usług
turystycznych,
- oświaty – m.in. w zakresie poprawy bazy oświatowej,
- dróg gminnych – m.in. w zakresie rozbudowy sieci oraz poprawy jakości dróg,
- energii odnawialnej – m.in. budowy infrastruktury wykorzystującej energię odnawialną.
– W ramach projektu rewitalizacji, planowane jest przeniesienie pomników św. Michała oraz Niepodległości z Rynku
z czym my, mieszkańcy Strzyżowa w dużej części się nie zgadzamy. Proszę o informację, gdzie zostaną przeniesione w/w
pomniki?
Barbara
Istotnie projekt techniczny modernizacji Rynku przewiduje
przeniesienie obu wymienionych pomników z placu Św. Michała. Czynię starania o pozostawienie ich w obrębie Rynku. O tym,
gdzie ostatecznie będą przeniesione, zdecyduje Rada Miejska,
która posiada w tym zakresie kompetencje.
– Chodnik w Żarnowej został wykonany pod koniec 2012
roku, a już zaczyna się osuwać. Czy jest jakaś gwarancja na
wykonane prace oraz kiedy i czy możemy liczyć na to, że usterki zostaną naprawione?
Mieszkaniec Żarnowej
Dziękuję za informację. Dotarła do mnie podobna nieco wcześniej. Przekażę je zarządcy i zleceniodawcy zadania, tj. Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg w Rzeszowie.
(nazwiska autorów pytań do wiadomości redakcji)

INFORMACJA
z XVII sesji
Rady Miejskiej
w Strzyżowie
W dniu 28 lutego br. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Po przyjęciu protokołu z ostatniej
sesji oraz wysłuchaniu informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Strzyżów, którą przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie, podinsp. Andrzej Zawiślak, radni przystąpili do rozpatrywania projektów
uchwał.
Podjęto uchwały:
• w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzyżów na lata 2013-2019.
Obowiązek uchwalania takiego programu nakłada na samorządy gminne ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Poprzedni program obowiązywał do końca 2012 roku, należało
więc uchwalić nowy. W programie tym zawarto m.in.: prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego budynków i lokali
będących w posiadaniu gminy, plany ich remontów, sprzedaży,
zasady polityki czynszowej.
Obecnie Gmina Strzyżów dysponuje 150 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ponad 6 tys. m2 zlokalizowanymi w 38 budynkach. W latach 2013-2019 przewiduje się zwiększenie liczby lokali tymczasowych i socjalnych. W już istniejących lokalach planuje się szereg remontów w wymiarze odpowiadającym konkretnym potrzebom wynikającym ze stanu technicznego danego lokalu czy budynku.
• w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
• w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
Radni zatwierdzili nowe taryfy na wodę i ścieki, które obowiązywać będą od 15 kwietnia 2013 r. do 14 kwietnia 2014 r.
Wzrost opłat w stosunku do zeszłego roku wynosi średnio 7%
za wodę i 4% za odprowadzanie ścieków.
Według nowych stawek mieszkańców budynków jednorodzinnych oraz mieszkań będzie obwiązywać opłata 3,36 zł za
1 m 3 wody, a za odprowadzanie ścieków 5,08 zł. Burmistrz
Strzyżowa skorzystał jednak z możliwości jakie daje ustawa
i wystąpił z inicjatywą dopłaty do odprowadzanych ścieków,
do której Radni odnieśli się przychylnie podejmując stosowną
uchwałę. Ostatecznie więc opłata ta będzie wynosić 4,39 zł
(brutto) za 1 m3.
Pozostałych odbiorców, a więc instytucje, przedsiębiorstwa,
szkolnictwo itd. obowiązywać będzie stawka 3,48 zł za 1 m3
wody oraz 5,08 zł za odprowadzanie ścieków.
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Zmianie uległy także opłaty abonamentowe. Dla odbiorców usług rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego stawka miesięcznej opłaty abonamentowej wynosić będzie 7,68 zł.
Odbiorców rozliczanych w budynkach wielolokalowych i na
podstawie wodomierzy dodatkowych obowiązywać będzie obecnie kwota 7,00 zł, zaś odbiorców rozliczanych według wskazań
urządzeń pomiarowych – 7,68 zł. Kwota abonamentu dla osób
rozliczanych wg przepisów przeciętnych norm zużycia wody uległa nieznacznemu zwiększeniu z dotychczasowej stawki 3,02 zł
na 3,05 zł.
Do podanych cen i opłat abonamentowych należy doliczyć
podatek VAT.
• w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zawadce.
Podjęta uchwała jest dopełnieniem działań związanych z likwidacją szkoły, które zapoczątkowano pod koniec 2012 roku.
W szkole tej uczy się zaledwie 8 dzieci. Uczniom likwidowanej
szkoły gmina Strzyżów zapewnia realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku, a dzieciom 5- i 6-letnim przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym
w Grodzisku.
• w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Gliniku Charzewskim Strzyżowskiemu Towarzystwu
Oświatowemu w Strzyżowie.
Uchwała jest kolejnym etapem działań związanych z przekazaniem przez gminę Strzyżów prowadzenia szkoły Strzyżowskiemu Towarzystwu Oświatowemu. Dopełnieniem tych
czynności będzie podpisanie umowy przekazania, na mocy
której z dniem 1 września 2013 roku organem prowadzącym
szkołę w Gliniku Charzewskim będzie Towarzystwo.
• w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W związku z dużym zainteresowaniem otrzymania zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przez prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Strzyżów, zwiększono
dotychczasowy limit takich punktów
na 40.
• zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XIX/195/12
z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
udzielenia pożyczki długoterminowej Muzeum Samorządowemu Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie.
Zmiana podyktowana jest koniecznością przesunięcia o 3 miesiące terminu spłaty pożyczki przez
Muzeum, będącej konsekwencją
opóźniającej się weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy przez
Urząd Marszałkowski na realizowany przez Muzeum projekt „Tajemnice Miasta średniowiecznego – bada-
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nia archeologiczne Rynku w Strzyżowie”, a co za tym idzie
opóźnieniem przekazania środków.
• w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy
o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
W połowie 2012 roku utworzony został Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej, który był inspirowany planowanymi przez Ministra Sprawiedliwości zmianami organizacji sądów powszechnych poprzez likwidację małych sądów, w tym m.in. Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Komitet zgłosił własny projekt ustawy
zmierzający do powrotu do stanu organizacyjnego sądownictwa sprzed zmian, które weszły w życie 1 stycznia br.
Radni wyrazili poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy, który uznano za konieczny i niezbędny dla realizacji zasad
państwa prawa.
• w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Strzyżów, udostępnionych dla operatorów przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania.
• w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez
operatorów i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Strzyżów.
Uchwały związane są z ustawą o publicznym transporcie
zbiorowym, która weszła w życie w marcu 2011 roku. Zgodnie
z nią do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu drogowego należy budowa i utrzymanie przystanków,
dworców lub innych budynków służących pasażerom, których
właścicielem lub zarządcą jest gmina. Daje również możliwość
pobierania opłat od przewoźników za korzystanie z w/w obiektów. Podjęte uchwały określają wykaz obiektów udostępnionych dla przewoźników, zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz wysokość obowiązujących opłat.
ap

Ogłoszenie
Informuję mieszkańców Gminy Strzyżów
o możliwości zakupienia

KOMPOSTOWNIKÓW
do zagospodarowania bioodpadów kuchennych z 50% dotacją
z WFOŚiGW oraz 25% dotacją
z budżetu gminy.
Rekomendowane plastikowe kompostowniki o wieloletniej trwałości kosztują brutto od 130 zł do 250 zł za sztukę (cena bez zakładanej dotacji).
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefonicznie pod nr (17)
276-13-54 w. 37 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie w pokoju
nr 7, w terminie do końca marca 2013 r.
Burmistrz Strzyżowa
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Jan Półzięć

Trwa rewitalizacja
Strzyżowa
Prace przy remoncie budynków objętych projektem pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej Rynku
w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu
w infrastrukturę techniczną służącą pobudzaniu społeczno-gospodarczego miasta”
posuwają się w szybkim tempie do przodu.
Pomieszczenia na poddaszu w budynku
Czarna Sień są gotowe. Dwie sale wystawowe, pomieszczenie biurowe, zaplecze magazynowe, sanitariaty z wyposażeniem we
wszystkie niezbędne do funkcjonowania
budynku instalacje są ukończone. Pozostało urządzanie pomieszczeń, ustawianie zakupionego już wyposażenia (stoły, krzesła,
szafy, regały, gabloty) oraz przeróbki na
parterze mające na celu dostosowanie budynku do przepisów p.pożarowych. W niedługim już czasie obiekt ten powinien zostać udostępniony publiczności.
Prace remontowe przy budynku Biblioteki, mimo zimowej pory, zmierzają
do szczęśliwego końca. Uzupełniona była
konstrukcja dachowa, wymienione zostało pokrycie dachowe, wymieniono okna
i drzwi wewnętrzne, przerobiono sanitariaty. Trwają jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz i na lepsze warunki pogodowe czeka ukończenie remontu elewacji budynku. Już niedługo Biblioteka wznowi
swoją działalność.
Na szeroki zakres remontu budynku
przy ulicy Łukasiewicza potrzeba dużo
czasu. Na tak szeroki zakres wpływ miał

Promesa dla
gminy Strzyżów
200 tys. zł otrzyma gmina Strzyżów
na usuwanie skutków powodzi, które wy-

Nowy most na ulicy Kombatantów

Fot. M. Wójcik
Wyremontowane wnętrza na poddaszu w budynku Czarna Sień

niewątpliwe stan techniczny tego budynku – zły stan techniczny. Nieprzerwanie
trwają prace remontowe – wymieniono
konstrukcję dachu i jego pokrycie, wymieniono stropy, przebudowana została klatka schodowa, wykonywane są nowe instalacje. Prace potrwają jeszcze kilka miesięcy, ale uzyskany zostanie budynek w zupełnie innym stanie technicznym i funkcjonalnym, niż przed remontem.
Rozpoczynają się prace przy płycie
rynku. Usunięte zostały drzewa i krzewy.
Ruszyły roboty przygotowujące podłoże
do ułożenia docelowej nawierzchni.
Uciążliwe dla mieszkańców i prowadzących działalność gospodarczą w budyn-

kach przy rynku roboty związane z wymianą przyłączy elektrycznych, gazowych,
przeróbką wodociągów i kanalizacji usytuowanych w chodnikach, będą podzielone na kilka etapów tak, jak wcześniej informowaliśmy. Wykonawcy robót są zobowiązani przez inwestora, aby dołożyli
wszystkich starań celem zminimalizowania uciążliwości związanych z przeprowadzeniem tych prac. Kłopotów z tym związanych nie da się uniknąć i trzeba być tego
świadomym.
Trzeba mieć nadzieję, że już niedługo
efekty tych prac będą cieszyć swoim urokiem.


stąpiły w latach 2010-2012. Przekazanie promes w sumie 140 samorządom
naszego województwa odbyło się wczoraj (28 lutego) w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, które przedstawicielom gmin i powiatów wręczył wiceminister administracji i cyfryzacji Włodzimierz Karpiński. Przyznane środki przeznaczone zostaną na
remonty i odbudowę
dróg, mostów, sieci
kanalizacyjnej, budynków użyteczności
publicznej a także
usuwanie skutków
osuwisk.
Jest to kolejna już
transza pomocy na
usuwanie skutków
powodzi z rezerwy ceFot. D. Mularz lowej budżetu państwa. Do tej pory gmi-

na Strzyżów otrzymała wsparcie w wysokości 2 mln 424 tys. zł, które przeznaczono m.in. na: remont mostu i ulicy
Kombatantów; remonty nawierzchni
dróg w większości miejscowości gminy
Strzyżów, które ucierpiały podczas powodzi; zabezpieczenie skarpy drogowej
w Żyznowie; usuwanie szkód powodziowych w szkołach. Z przyznanych obecnie środków sfinansowany zostanie remont dróg zniszczonych w czasie powodzi w Łętowni i Gliniku Zaborowskim.
Powodzie, które nawiedziły Podkarpacie w latach 2010-2012 spowodowały
straty w infrastrukturze gmin i powiatów
w wysokości prawie 800 mln zł. W samej
gminie Strzyżów straty te wyniosły 6 mln
753 tys. zł.
Do tej pory Podkarpackie samorządy
na odbudowę zniszczeń otrzymały w sumie około 500 mln zł.
ap
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Jan Półzięć

Obwodnice
Strzyżowa
W tytule celowo użyłem określenia
dróg omijających centrum naszego miasta w liczbie mnogiej. Wiele się w ostatnim czasie mówiło i pisało o tak zwanej
małej obwodnicy Strzyżowa. W ostatnim
czasie pojawiły się pierwsze koncepcje
przebiegu właściwej obwodnicy, umożliwiającej usytuowanie tranzytowego
uchu drogowego niemalże poza terenem
naszego miasta. Dużo niepełnych, nieścisłych i wręcz nieprawdziwych informacji znalazło się w obiegu na temat budowy małej obwodnicy.
Należy się zatem pewne informacje
usystematyzować.
1. Decyzja o budowie małej obwodnicy Strzyżowa została podjęta w chwili
przyjęcia przez Radę Miejską w Strzyżowie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Centrum”
4 czerwca 1998 roku (uchwała Nr XLIII/
289/98 – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego nr 6,
poz. 150 z 30.06.1998 r.). W tym planie
przewidziano budowę nowej drogi zbiorczej i tereny pod tę budowę zostały oznaczone KZ6. W planie tym opis tych terenów jest następujący: „§33 ust. 1. ustala
się linie rozgraniczające nowoprojektowanej ulicy zbiorczej po południowej stronie torów PKP oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ6 – od ulicy Mostowej
do ul. 1 Maja (zakończonej na planie na
granicy planu) w pasie o szerokości 30 m
z liniami zabudowy minimum 20 m od
krawężnika jezdni dla nowej zabudowy”.
2. 29 grudnia 2010 roku została z Województwem Podkarpackim podpisana
umowa o dofinansowanie projektu pn.:
„Budowa małej obwodnicy Strzyżowa”
w wysokości 2 mln zł. Umowa miała wejść
w życie po dostarczeniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. Po przedłożeniu wymaganej
decyzji umowa weszła w życie z dniem
4 grudnia 2012 roku. Nieprawdą jest, że
pieniądze z dofinansowania przepadły.
3. Pierwsze kroki formalne, zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę małej obwodnicy, podjęte zostały
13 marca 2008 roku złożeniem wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Zakończenie działań
formalnych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji dokonało się uzyskaniem
klauzuli ostateczności decyzji o zezwo-

leniu na realizację inwestycji drogowej
i nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w dniu 30.05.2012
roku. Tak długotrwały proces legislacyjny spowodowany był niezwykle skomplikowaną materią dotyczącą tego projektu. W tym czasie trwały prace projektowe, uzgodnienia, opiniowanie, opracowania dotyczące ochrony środowiska
i wszelkie kroki niezbędne do uzyskania
ostatecznej decyzji w warunkach ciągle
zmieniających się przepisów. Procedurę
tę wydłużały również odwołania i skargi
przysługujące zainteresowanym zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. W chwili obecnej nie ma już przeszkód formalnych, aby tę inwestycję rozpocząć. Trwają prace nad przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy tych robót.
5. Trwają też starania, aby zwiększyć
dofinansowanie tej inwestycji ze środków
zewnętrznych.
Reasumując, realnym staje się wykonanie tej potrzebnej inwestycji do jesieni
2014 roku.
Na etapie ubiegania się o uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji
drogowej mocno protestowali mieszkańcy
ulicy 1 Maja. Podjęte zostały działania, aby
mała obwodnica Strzyżowa, kończąca się
na tej właśnie ulicy, miała połączenie przez
odcinek dużej obwodnicy z ulicą Sobieskiego na granicy z Dobrzechowem. Opracowana na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich koncepcja przebiegu dużej obwodnicy Strzyżowa uwzględnia właśnie takie rozwiązanie. Z zaproponowanymi rozwiązaniami można się zapoznać na stronie internetowej gminy
(www.strzyzow.pl). Oprócz bardzo interesującego nas odcinka, w opracowanej dokumentacji przedstawiony jest przebieg
całej dużej obwodnicy. Z doświadczeń wyniesionych przy uzyskiwaniu pozwolenia
na budowę małej obwodnicy należy sądzić,
że realizacja całego projektu jest odległa
w czasie. Trzeba mieć nadzieję, że jednak
prace będą postępować i znajdą się na ten
cel środki, aby ruch tranzytowy w Strzyżowie rozwiązać całościowo.
Mając na uwadze, że na lata 20142020 z funduszy unijnych spłynie do naszego kraju jeszcze więcej pieniędzy, niż
w mijającym okresie 2007-2013, to inwestycja dużej obwodnicy Strzyżowa staje się realna. Jeśli weźmiemy pod uwagę,
że z miast powiatowych leżących przy
drogach wojewódzkich jedynie Brzozów
i Strzyżów nie posiadają obwodnicy, to
staje się to jeszcze bardziej realne. Kiedy
będzie duża obwodnica Strzyżowa – trudno przewidzieć. Pozytywne jest to, że rozpoczęto już prace dokumentacyjne. Oby
zakończyły się jak najszybciej.
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Życie zaczyna
się po 60-tce!
Tak z pewnością mogą powiedzieć słuchacze Strzyżowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (SUTW). Powstał on
w 2008 roku po to, by niepracujący zawodowo ludzie w tzw. trzecim wieku
mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz aktywnego spędzenia czasu.
SUTW utworzył dwie grupy tematyczne:
kulturoznawstwo i turystyka oraz zdrowie
i medycyna. Wykłady odbywają się trzy razy
w miesiącu. Spotkania są coraz popularniejsze, o czym świadczy stale wzrastająca frekwencja studentów. Słuchacze SUTW uczą się również języków obcych – angielskiego i niemieckiego, pobierają lekcje gimnastyki kondycyjnej oraz biorą udział w zajęciach na basenie.
Nową propozycją dla członków Strzyżowskiego Uniwersytetu jest Program Aktywności
Fizycznej Seniorów realizowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób
Starszych. Pierwszy etap programu „Szkoła
Aktywnego Seniora” polega na stworzeniu
przez mistrza olimpijskiego Władysława Kozakiewicza zestawu ćwiczeń i upowszechnieniu ich za pośrednictwem Internetu – tak aby
były one dostępne dla seniorów z całej Polski.
W drugim etapie „Spotkania aktywnego seniora” organizowane będą integracyjne spotkania
dla uczestników programu o charakterze sportowo-kulturalnym. W kolejnym etapie, nazwanym „Kluby Aktywnego Seniora”, Władysław
Kozakiewicz będzie zachęcał do formułowania klubów, których opiekunami zostaną olimpijczycy i sportowcy – zintegrują one ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Bazą realizacji
klubów oraz zajęć staną się domy kultur, hale
sportowe, orliki itp. W kolejnym stadium rozwoju słynny olimpijczyk będzie zachęcał do
spotkań pomiędzy istniejącymi Klubami Aktywnego Seniora na poziomie lokalnym. Zwięczeniem programu staną się organizowane corocznie Olimpiady Seniorów.
Do 30 marca zostaną opracowane zestawy
ćwiczeń oraz portal, na którym będą one dostępne. Od maja planowane są terenowe imprezy promujące program.
Pani Maria Wójcik, Kanclerz Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, otrzymała
dane dotyczące Programu Aktywności Seniorów. – Uważam, że jest to szansa dla SUTW,
aczkolwiek popularność zajęć ruchowych jest
mniejsza niż innych form spędzania czasu. Być
może ćwiczenie opracowane przez mistrza
olimpijskiego Władysława Kozakiewicza zaktywizują członków Strzyżowskiego Uniwersytetu – mówi pani Maria.
Natalia Ciuba
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TRZECIEGO WIEKU

Dzień Kobiet
Dzień 5 marca słoneczny, pogodny,
sprzyja łagodnej refleksji, która dotyczy
Dnia Kobiet. Wątpiącym przypomnę, że
kiedyś to Święto było wprost obowiązkowe, dziś jakby odchodzi z tradycji Świąt
obchodzonych powszechnie.
Jednak myli się ten, kto utożsamia to
Święto z PRL-em. Święto Kobiet proklamowały kobiety amerykańskie w dniu
8 marca 1908 roku. Ta tradycja liczy już
105 lat i niech trwa.
Uroczysty Dzień Kobiet na Strzyżowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
odbył się 5 marca br. w sali widowiskowej
DK „Sokół”. Była to pogodna impreza
sceniczna satyryczno-poetycko-muzyczna, bez długich przemówień i czerwonych
goździków. Otworzyła ten przyjazny i kameralny spektakl dyrektor DK „Sokół”
Jagoda Skowron witając gości i przedstawiając wykonawców.
Pomysłodawcą, reżyserem i wykonawcą części programu był niezawodny
dr Leszek Majewski, który przedstawił
program oparty na twórczości satyryczno-poetyckiej Mariana Załuckiego. Interpretacja utworów Załuckiego z komentarzem i anegdotą Leszka Majewskiego potrafi rozbawić wybredną publiczność.
Szczególnie, gdy na sali większość kobiet/
studentek STUW i kilku panów – również studentów, a finezyjna satyra Załuckiego krążyła wokół kobiecej, niezbadanej natury. Przypomnieliśmy sobie
z wielką przyjemnością utwory Mariana
Załuckiego. Cytuję tylko fragment z wielu recytowanych wierszy:
„Juwenalia staruszków”
W młodości żyje się żarliwie –
młodość jest szczęściem i nadzieją!..
Doprawdy ja się ludziom dziwię,
że się starzeją...
I wszyscy!
Nawet płeć niewieścia!
Znam taką jedną Panią Zosię:
Przed wojną miała lat 20...
A dziś? już....38! /.../
Zważywszy, że Załucki urodził się
w roku 1920 – zmarł w 1979. Żył krótko,
ale zostawił tomy lekkiej, finezyjnej satyry, opisującej minioną rzeczywistość, ak-

tualną i dziś. Jak wyjaśniał wykonawca:
Marian Załucki w wojsku był artylerzystą,
stąd strzelał celnie, ale nigdy „z grubej rury”.
Takt był podstawą tej satyry.
Wiersze satyryczne i stworzone przez
niżej podpisaną na Dzień Kobiet, przeplatane były uroczymi piosenkami o tematyce
zbliżonej do nastroju tego dnia. Śpiewała
znana szerokiej publiczności Barbara
Szlachta piosenkę „Cień księżyca” a powracająca z sukcesem na estradę Beata Oliwa
zaśpiewała rytmiczną i na czasie piosenkę
„Ech, mała nie szalej...”, idealnie brzmiący
duet Beata Oliwa i Barbara Szlachta – piosenkę pełną tęsknoty kobiecej – „Tabakiera”. Wykonanie wyjątkowo piękne i jak
wszystkie – bardzo profesjonalne. Wymaga nagrania i nagród!

Fot. Aleksandra Korabiowska
Barbara Szlachta i Leszek Majewski z towarzyszeniem Acoustic Trio

Nieco się przyczyniłam do tego programu na Dzień Kobiet wierszem o marzeniach kobiet, o miłości do sztuki, o studentach SUTW. Nasz Uniwersytet ma już 5 lat!
Fragment „Wyznania studentów”:
Bezpiecznie być w pewnym wieku
/uściślę, że w balzakowskim/,
omijają nas jak rafę /koralową/
miłosne zapędy i troski
/.../
Zachwyca nas jeszcze sztuka,
obraz, proza czy wiersz
i w każdy wtorek wykład,
Uniwersytet nadaje sens!
/.../
Bo kiedy wykład – cisza...
słuchamy zauroczeni,
Mimo iż wiele wiemy,
wiedzy jesteśmy spragnieni.

Świat wtedy istnieć przestaje,
wiek to zero czyli nul.
W każdym wieku można zagrać
wiele ciekawych ról...!
A wiedzy ciągły niedosyt
i wiele nowych chęci,
Brawo Pani Kanclerz, Zarząd
i nie mniej młodzi studenci!
Wysłuchaliśmy przez 5 lat
150 wykładów i porad
I powiem w tajemnicy,
niektórzy już robią doktorat!
Na naszym Uniwersytecie,
po Jagiellońskim – najsłynniejszym
w powiecie!
Było wiele satyry, nieco autoironii
i doskonale wykonanych piosenek „Nadzieja”, „Nie bójmy się jesieni” w wykonaniu Barbary Szlachty i Leszka Majewskiego. Muzyki nie da się określić słowami, trzeba posłuchać!
Akompaniował piosenkarzom doskonały zespół „Acustic Trio” w składzie:
Dariusz Szlachta – instrumenty klawiszowe, Bogdan Zimny – perkusja, Czesław
Drogoń – gitara. Przyjemnie było posłuchać, odpocząć od hałasu ulicy i wszędobylskich reklam. Serdeczny śmiech i brawa słuchaczy były dla wykonawców nagrodą. Bycie razem w przyjaźni, to ważny
aspekt życia. Ten wzajemny kontakt daje
nam Strzyżowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku, o czym świadczy ogromna frekwencja na wykładach, spotkaniach, prezentacjach i wycieczkach. Nie liczymy
wtedy godzin i lat! „Wszystko przed nami,
póki jesteśmy studentami” już mocno zasłużonego dla Strzyżowa i słuchaczy
UTW!
Impreza pogodna, łatwa i przyjemna
zakończyła się piosenką pełną nadziei
„Żeby się ludzie kochali...” w wykonaniu
Basi Szlachty i Leszka Majewskiego. Publiczność prosiła o bis i wszyscy razem,
przy owacji na stojąco, zaśpiewali z wiarą
bijąc mocne brawa „Żeby się ludzie kochali...”.
Niech się spełni, niech życzliwość
trwa, bo przedłuża życie i czyni je radosnym.
Kanclerz UTW Maria Wójcik podziękowała wykonawcom „na słodko” – częstując krówkami z „Roksany”. Komentarze i zachwyty wyrażano przy kawie i kolorowych kanapeczkach, przygotowanych
przez urocze pracownice strzyżowskiego
DK „Sokół”.
Dziękujemy!
Zdzisława Górska
(w zastępstwie Ireny Wojciechowskiej,
która prowadzi kronikę SUTW)
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Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

– rankingowo, projektowo
U progu nowego roku kalendarzowego i na półmetku roku szkolnego, Zespół
Szkół Technicznych w Strzyżowie potwierdza swoją renomę i kolejny raz prezentuje
się jako placówka oświatowa oferująca
swoim uczniom różnorodne formy kształcenia i zapewniająca im udany start w dorosłe życie.
Wysoką jakość nauczania potwierdziło Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Zajęło ono 24 miejsce w województwie
w kategorii Technika w Ogólnopolskim
Rankingu Techników 2013. Jest to ranking
co roku przygotowywany przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły,
technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły
w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego, oraz opinia
o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę
akademicką.
Wysokie miejsce w rankingu cieszy
i jednocześnie zobowiązuje do dalszej wytężonej pracy. A że działania edukacyjne
powinny przebiegać na wielu płaszczyznach, ZST przygotował dla swoich
uczniów kolejną atrakcyjną propozycję.
W dniu 24 stycznia bieżącego roku
w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyło się otwarcie systemowego projektu pod nazwą „Podkarpacie stawia na
zawodowców”.
Podczas otwarcia obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie w osobach Małgorzaty Kawalec i Kamila Dudy. Samorząd powiatowy reprezentował Wicestarosta Strzyżowski – Jan Stodolak. Obecna była również
Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, jako Koordynator Główny projektu. Społeczność
szkolną reprezentowali: Przewodnicząca

Rady Rodziców Szkoły – Bożena Nowicka, przedstawiciel pracodawców współpracujących ze szkołą –Tadeusz Szczygielski, rodzice uczniów ZST w Strzyżowie,
uczniowie ZST oraz dyrekcja i nauczyciele szkoły.
Uroczystość otworzył dyrektor ZST
Adam Witek, który omówił zadania reali-

zowane w ramach projektu „Podkarpacie
stawia na zawodowców”. Podziękował
również Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie, które jest partnerem projektu, za
przychylność dla tej inicjatywy i jej współfinansowanie.
Z kolei głos zabrał Jan Stodolak, który przede wszystkim podziękował zebranym rodzicom za to, że ich dzieci są
uczniami ZST w Strzyżowie. Podkreślił,
że dzięki temu projektowi szkoła wchodzi w inną jakość nauczania, a przez to
stwarza dla młodzieży lepsze szanse na
rynku pracy.
W imieniu Wojewódzkiego Urzędu
Pracy wypowiadała się Małgorzata Kawalec, która krótko omówiła rolę WUP-u

Fot. Archiwum ZST (2)

w całym przedsięwzięciu. Wyraziła także
radość, iż wspólnie podjęta inicjatywa
umożliwi uczestniczącej w niej młodzieży lepszy start w dorosłość.
Następnie zabrała głos Agnieszka
Ćwirlej-Sozańska, która jako Koordynator Główny projektu po raz kolejny podkreśliła dużą wartość podjętych w związku z realizacją projektu działań, które są
odpowiedzią na wysokie wymagania
współczesnego rynku pracy. Zachęciła
również uczniów do licznego uczestnictwa w projekcie. Do rodziców zaś skierowała prośbę o odpowiednie zmotywowanie swoich dzieci do udziału w tym ważnym dla ich zawodowej przyszłości przedsięwzięciu.
W dalszej części spotkania zebranym
gościom przedstawiono informacje o możliwościach pozyskania z Europejskiego
Funduszu Społecznego środków, które
przyczyniają się do rozwoju edukacji.
Przed zebranym z okazji otwarcia projektu audytorium zaprezentowali się także uczniowie ZST, którzy sami opowiedzieli o możliwościach, jakie daje im
udział w projekcie. Jako, że zajęcia w ramach projektu odbywały się już od września, otrzymali oni zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Przy tej okazji dyrektor Adam
Witek wyraził swój podziw dla licznej grupy młodzieży biorącej udział w projekcie,
za jej pełne zaangażowanie i godną naśladowania postawę.
W części końcowej spotkania jego
uczestnicy otrzymali materiały informacyjne o projekcie „Podkarpacie stawia na
zawodowców”.
Inaugurację projektu zakończył wspólny poczęstunek, poprzedzony pokazem
sztuki barmańskiej w wykonaniu absolwenta ZST – Tomasza Szlachty.
Miło jest pochwalić się sukcesami szkoły, a za takie uznać należy opisane wyżej
wydarzenia. Trzeba jednak pamiętać, że stoi
za nimi systematyczna, rzetelna i perspektywicznie ukierunkowana praca dyrekcji
i kadry pedagogicznej. Niezwykle ważna
jest także dojrzała postawa uczniów, rozumiejących, że najważniejszym wyznacznikiem sukcesu będzie właściwe wykorzystanie zdobytej dzięki szkole wiedzy i umiejętności w dorosłym życiu. W Zespole
Szkół Technicznych w Strzyżowie mechanizm ten wydaje się funkcjonować coraz
lepiej, a to pozwala mieć nadzieję, że
i w przyszłości będzie się czym pochwalić.
Grzegorz Włodyka
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Spotkanie pt. „Przestępczość wśród nieletnich
– powody i sądowe doświadczenia”
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie mieli możliwość poznania SSO Artura Lipińskiego dzięki spotkaniu, które odbyło się 30.01.2013 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez
p. Grzegorza Adamczyka w ramach Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich
Praw”. Celem Kampanii jest zwiększenie
świadomości prawnej uczniów wybranych
liceów ogólnokształcących Rzeszowa oraz
mniejszych miejscowości województwa
podkarpackiego i zainteresowanych tematem mieszkańców Podkarpacia. Pomysłodawcą i Koordynatorem Kampanii jest
Dawid Szczepankiewicz – student III roku
Prawa na WPiA UR, wolontariusz programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, a jeszcze kilka lat temu uczeń
naszego LO.
Artur Lipiński – dla wielu znany
przede wszystkim z roli sędziego w serialu „Sąd rodzinny” emitowanego na antenie TVN – jest naszym rodakiem, bowiem
urodził się we Frysztaku, a większość życia
spędził w Krośnie. Od prawie 20 lat jest
sędzią, a obecnie orzeka w Sądzie Okręgowym w Krośnie i rzecznikiem prasowym tegoż sądu.
Sędzia Artur Lipiński w sposób niezwykle ciekawy opowiadał młodzieży
przede wszystkim o przestępczości wśród
młodych ludzi, omówił hierarchię sądów
w Polsce, a także przybliżył licealistom
drogę jaką musi przebyć kandydat na sędziego.

Sędzia Lipiński wyprowadził z błędu
zgromadzonych słuchaczy, którzy, jak
większość Polaków, byli przekonani, że

w Polsce najczęściej toczonymi sprawami
są sprawy karne, podczas gdy wynoszą one
zaledwie 6% ogółu wszystkich procedowanych spraw w ciągu roku. Największy
procent stanowią sprawy cywilne, w tym
wieczysto-księgowe oraz gospodarcze.
Młodzież dowiedziała się również, że
wbrew pozorom i powszechnym opiniom,
które głoszą, że nasz kraj jest gniazdem

Artur Lipiński urodził się we Frysztaku, a obecnie
pracuje w Krośnie

przestępczości, Polska nie różni się wiele
od pozostałych krajów europejskich, utrzymuje podobny poziom przestępczości jak
Dania. Apogeum przestępczości w Polsce
miało miejsce w roku 1995 kiedy to nasz

kraj przechodził duże zmiany ustrojowe
i społeczne. Ciekawostką dla uczniów była
informacja, że ewenementem na skalę

światową jest w Polsce postępowanie karne za niepłacenie alimentów zasądzonych
przez sąd rodzinny.
Najczęściej popełnianymi przestępstwami przez młodych ludzi są te w sferze
cyberprzestrzeni, ale również należą do
nich między innymi kradzieże, zniesławienie, stalking. Takie zachowania dla młodych ludzi wydają się błahostką, jednak doprowadzają bardzo często do tragicznych
konsekwencji, a niekiedy do samobójstw
popełnianych przez załamanych psychicznie nastolatków – poszkodowanych w wyniku popełnionego przez swoich kolegów,
czy koleżanki przestępstwa. Sędzia Lipiński zaznaczył, że przestępstwa internetowe są najłatwiej wykrywalnymi ze wszystkich przestępstw, co wzbudziło ogromne
zdziwienie wśród słuchaczy.
Równie częstym przestępstwem wśród
młodych ludzi jest posiadanie oraz handel narkotykami. Początkowo młodzi ludzie szukają tylko odskoczni w narkotykach, jednak bardzo szybko uzależniają się
i próbując zdobyć pieniądze na „kolejną
działkę” lub działając pod wpływem narkotyków, popełniają kolejne przestępstwa.
Takich przestępstw jest również niestety
coraz więcej.
Za sprzedaż i rozprowadzanie narkotyków prawo polskie przewiduje karę od
3 lat pozbawienia wolności, co powinno
dać do myślenia osobom myślącym, że
skoro tylko sprzedają, to nie robią niczego złego. W ten sposób popełniają jeszcze
większe przestępstwo, bo w końcu biorą
na swoje sumienie nie tylko zdrowie i życie
własne, ale również zdrowie i życie swoich „klientów”.
Kolejnym dużym problemem na skalę
kraju są wykroczenia drogowe, popełniane przez osoby młode, które niedługo po
zdanym egzaminie na prawo jazdy, przeceniają swoje umiejętności i np. chcąc wypróbować samochód, poczuć adrenalinę,
lub popisać się przed znajomymi, popełniają przestępstwa, a co gorsza, często są
winni kalectwa lub śmierci innych użytkowników dróg. Statystyki pokazują, że
70% przestępstw drogowych jest popełniane przez osoby do 22 roku życia.
Sędzia Lipiński zauważył, że w ostatnich latach przestępczość spada, jednak na
przestrzeni lat zauważalny jest wzrost przestępczości wśród kobiet. Sędzia przestrzegł
znajdujące się na sali dziewczyny przed
piciem napojów nieznanego pochodzenia,
drinków od miłych, nowo poznanych na
imprezie kolegów, ponieważ nieświado-
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mie mogą zostać ofiarami przestępstwa
spożywając tabletkę gwałtu.
Zasadniczą ustawą, która mówi o odpowiedzialności młodych ludzi, jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Po pierwsze mówi ona o odpowiedzialności młodych ludzi w wieku od 13 do 17
r.ż. za czyny karalne, po drugie mówi
o odpowiedzialności za demoralizację
w stosunku do osób, które nie ukończyły
15 r.ż., a po trzecie wykonywaniu środków wychowawczych lub poprawczych
wobec osób do 17 r.ż.
Artur Lipiński wyraził swoją opinię na
temat głośnej ostatnio sprawy z Sanoka,
gdzie zginęła 17-letnia dziewczyna, związana z miejscowym przestępcą. Sędzia zaznaczył, że w takich sytuacjach winy powinno się również szukać w zachowaniu
rodziców, którzy zaniedbali obowiązek
opieki do 18 r.ż. nad własnym dzieckiem.
Ważnym podsumowaniem wszystkich
popełnianych przez młodych ludzi przestępstw, są ich powody, które swoje źródła
mają najczęściej w rodzinie i środowisku,
w jakim młodzi ludzie się wychowują.
Na koniec spotkania padło wiele pytań, na które pan sędzia chętnie i wyczerpująco odpowiadał. Pytano m.in. o stosowanie kary ograniczenia wolności i błędy
sądów w wyrokach skazujących.
Spotkanie ze znanym prawnikiem
wzbudziło w szkole ogromne poruszenie
oraz zainteresowanie. Po spotkaniu młodzież miała chwilę na autografy oraz zdjęcia pamiątkowe. Uczniowie LO byli bardzo zadowoleni ze zorganizowanego spotkania i nie mogą doczekać się kolejnych
tego typu lekcji z praktykującymi prawnikami.
W ramach Kampanii Edukacyjnej
„Świadomy Swoich Praw” już 21 lutego
2013 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe”, na której teoretycy i praktycy prawa będą dyskutować
z zebranymi uczniami i studentami o wpływie prawa UE na polską przedsiębiorczość, szkolnictwo wyższe, samorząd terytorialny czy sądownictwo. Już wkrótce start
II edycji Akcji „Symulacja rozprawy sądowej – Świadomy Swoich Praw”, w której
licealiści wraz ze studentami prawa będą
przygotowywali symulacje rozpraw sądowych procesu karnego, a także spotkają się
z prawnikami ze Zrzeszenia Prawników
Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. W ramach Kampanii odbywają się również wyjazdy studyjne, a w najbliższym czasie planowane są szkolenia dla studentów
i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie.
Więcej informacji i galeria zdjęć na
stronie internetowej: www.kessp.info oraz
fanpage Kampanii: www.facebook.pl/
kessp.info.
Tekst i fot. Anna Antkiewicz
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Intensywne działania LGD
Kilka ostatnich miesięcy, to kolejny okres obfitujący w wiele wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna
Grupa Działania. Mamy za sobą dwa nabory wniosków, liczne imprezy kulturalne zarówno o charakterze lokalnym, jak też wojewódzkim oraz sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD. W planach kolejne nabory
oraz konkurs fotograficzny trwający niemal cały rok, dla tych, którzy lubią
przygodę z fotografią.
Pod koniec września ub. r. Rada Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD dokonała
oceny wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” złożonych w naborze trwającym w dniach: 23 sierpień – 14 września 2012 r. Do realizacji przyjęto 6 wniosków, a jeden znajduje się na tzw. liście
rezerwowej, gdyż nabór ten był uznany za ostatni, co pozwala na przyjęcie wniosków do wysokości 120% planowanej puli. Tym samym limit środków naboru wynoszący 899 840 zł, poszerzony do 120% wynosił 1 079 808 zł.
Natomiast w dniu 4 lutego 2013 r. Rada Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD
dokonała oceny złożonych w naborze w dniach 28 grudzień – 18 styczeń 2013 r.
wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Małe projekty”. Do realizacji wybrano wszystkie siedem wniosków, które napłynęły w ramach naboru, na łączną kwotę
na ponad 155 tys. złotych.

Wkrótce kolejne nabory
Jeszcze w tym roku Stowarzyszenie planuje ogłosić dwa nabory na działania:
„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. Dokładny termin nie jest na razie
znany, ale na pewno odbędzie się to pod koniec tego półrocza. Zachęcamy do
składnia wniosków i aplikowania o środki w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Więcej szczegółów nt. minionych i przyszłych naborów na naszej stronie internetowej.

„Nowy-stary” zarząd
W połowie lutego br. w Strzyżowie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne
Zebranie Członków LGD. Podczas niego odczytano protokół z prac Komisji Rewizyjnej, która nie dopatrzyła się żadnych uchybień w pracy Biura i Zarządu, na
podstawie czego ostatni otrzymał absolutorium. Jednak w tym roku minęła czteroletnia kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia i dlatego odbyły się wybory.
Pięćdziesięciu zgromadzonych członków walnego zdecydowało o pozostawieniu
wszystkich członków zarówno Rady Decyzyjnej, jak też Komisji Rewizyjnej. Jedyną zmianą było wybranie na członka Zarządu Marka Aftanasa, reprezentującego
gminę Krościenko Wyżne, zamiast Tomasza Czarnowskiego. Pozostali członkowie Zarządu zostali bez zmian.

Konkurs fotograficzny
Biuro Stowarzyszenia postanowiło w nietypowy sposób zaktywizować mieszkańców obszaru LGD do promocji naszego terenu. Tym sposobem powstał pomysł konkursu fotograficznego, celem którego jest pokazanie piękna krajobrazów i naturalnych walorów przyrodniczych obszaru działania Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania czyli gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne w różnych porach roku. Konkurs skierowany
jest dla osób pełnoletnich. Ogólna wartość nagród, to ponad 4500 złotych.
Więcej informacji uzyskać można w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD
w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3, tel. 17 276 46 03 oraz na www.lgdleader.pl.
Andrzej Łapkowski

Uwaga! Zmiany w zasadach ubiegania się o środki w ramach działania
„Małe projekty”:
• Zwiększono wysokość pomocy na 1 mały projekt do 50 tys. zł (było 25 tys. zł).
• Podniesiono limit środków dla 1 Wnioskodawcy w okresie programowania na
lata 2007-2013 do 200 tys. zł (było 100 tys. zł).
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Turniej szachowy w strzyżowskim LO
Tegoroczne ferie zimowe uczniowie naszej szkoły rozpoczęli w niecodziennym stylu – dwadzieścia osób wzięło udział w organizowanym przez klasę IIB Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie oraz pana Krzysztofa
Dubiela turnieju szachowym. Było to pierwsze od długiego czasu spotkanie o takim charakterze, a inicjatywa
ta bardzo spodobała się uczestnikom.
Turniej odbył się dnia 11 lutego 2013 r. w auli liceum ogólnokształcącego. Do rywalizacji stanęło dziewiętnastu licealistów
oraz jeden uczeń strzyżowskiego technikum, którzy mieli okazję
zagrać również z panem Dubielem, nauczycielem historii. Spotkanie to trwało ponad cztery godziny i wymagało od uczestników wytężonego myślenia i umiejętności przewidywania ruchów
przeciwnika.
Sędzią, a zatem najważniejszą osobą turnieju, był przesympatyczny pan Marian Bysiewicz, najbardziej znany sędzią szachowy na Podkarpaciu, międzynarodowy sędzia FIDE, który profesjonalnie prowadził to spotkanie, wyjaśniając zasady i pomagając
uczniom.

Fot. Archiwum LO
Turniej wymagał od uczestników cierpliwości i wytężonego myślenia

Gra odbyła się w systemie szwajcarskim (system gry, w którym pary dobrane są w miarę możliwości pod względem dotychczasowej zdobytej ilości punktów, dzięki czemu przeciwnicy są
mniej więcej na tym samym poziomie), podczas siedmiu rund.
Do rywalizacji stanęło 13 chłopców i niestety, tylko 6 dziewcząt.
Czasami wyniki pojedynków poznawaliśmy bardzo szybko, najczęściej jednak była to zacięta walka, którą obserwowała reszta
zgromadzonych na auli osób. Nawet osoby średnio znające się na
grze w szachy, były w stanie w szybkim tempie podnieść swoje
umiejętności i grać na coraz wyższym poziomie. Z pewnością

była to inna forma nauki i myślenia, niż ta, którą stosujemy podczas codziennych zajęć w szkole, jednak spowodowała, że wśród
uczestników zapanowała zdrowa rywalizacja, a oni sami mogli
podnosić swoje umiejętności. Uczestnicy turnieju w przerwach
między rundami mogli liczyć na słodycze i gorące napoje przygotowane przez uczennice klasy IIB, które z pewnością pozwoliły zawodnikom zregenerować siły przed kolejnymi rozgrywkami. Nawet dla obserwatorów gra w szachy wydała się pasjonująca, co być może zaowocuje kolejnym turniejem szachowym
w przyszłym roku. Wsparciem służyła nam pani Marta Rybczyk,
wychowawczyni klasy IIB oraz oczywiście pan Dubiel. Za pomoc przy organizacji dziękujemy również Michałowi Godkowi,
ucz. klasy IIIC, a także pracownikom strzyżowskiego LO.
W turnieju brali udział:
– Bartłomiej Moskal kl. IITHE
– Rafał Gazda kl. IA
– Piotr Przewoźnik kl. IA
– Michał Godek kl. IIIC
– Bernard Rokosz kl. IIB
– Maciej Cirebulko kl. IB
– Hubert Zwiercan kl. IIIB
– Mateusz Ziobro kl. IB
– Konrad Matłosz kl. IIB
– Michał Wilusz kl. IIIB
– Konrad Ochab kl. IA
– Monika Kuczek kl. IB
– Artur Ćwiąkała kl. IIB
– Zuzanna Opoń kl. IA
– Patryk Michnal kl. IIA
– Angelika Kiełbasa kl. IIB
– Sylwia Śliwińska kl. IIB
– Iwona Gorzynik kl. IIB
– Izabela Szczygieł kl. IA
Na podium stanęli:
p. Krzysztof Dubiel (poza klasyfikacją)
1. Bartłomiej Moskal
2. Rafał Gazda
3. Piotr Przewoźnik
Mistrzynią szachów (najlepszą dziewczyną w ogólnym rankingu) została Monika Kuczek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, drobne upominki
i słodycze, natomiast zdobywcy pierwszych dwóch miejsc oraz
mistrzyni szachów zasłużyli na nagrody książkowe i zniżki na
pizzę w restauracji Mohito. Szczególne podziękowania składamy sponsorom turnieju: Burmistrzowi Strzyżowa, Restauracji
„Mohito”, Cukierniczej Spółdzielni „ROKSANA”. Serdeczne podziękowania należą się również wspaniałemu sędziemu, p. Marianowi Bysiewiczowi, który zgodził się na poprowadzenie naszego
międzyszkolnego turnieju.
Mamy nadzieję, że udało nam się urozmaicić ferie co niektórych uczniów i liczymy na kolejne turnieje o coraz większej liczbie zawodników.
Monika Nowicka, kl. IIB
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„Ferie z Kulturką 2013”
Po raz kolejny w strzyżowskim „Sokole” odbyły się warsztaty taneczne,
plastyczne i wokalne w ramach „Ferii z Kulturką”. Jak co roku przyciągnęły one do naszej instytucji wielu młodych ludzi, którzy z chęcią włączali się w zajęcia prowadzone przez znakomitych instruktorów.
W tym roku postanowiliśmy rozbudować nieco formę warsztatów prowadząc je
także poza naszą placówką. Naszą ofertę
skierowaliśmy do wszystkich szkół pod-

Zajęcia taneczne w SP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej

stawowych i gimnazjów z terenu gminy
Strzyżów.
Warsztaty taneczne odbywały się pod
okiem Moniki Fąfary, która na co dzień
prowadzi zajęcia z młodzieżą młodszą
i ciut starszą w Studio Ruchu w Strzyżowie. Monika prowadziła z dziećmi zajęcia
ruchowe. Uczyła różnego rodzaju tańców
integracyjnych, podstaw hip-hopu, danceholl, a także układów chorograficznych.
Warsztaty taneczne odbywały się także
w Wysokiej Strzyżowskiej, Żyznowie oraz
w Dobrzechowie. Zajęcia te cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród dzieci,
a efekty pracy można było podziwiać podczas zakończenia ferii.
Zajęcia artystyczne, podczas których
dzieci uczyły się głównie (niezwykle popularnego obecnie) quillingu (ozdoby
z wąskich pasków papieru), filcowania
oraz wykonywania kwiatów z bibuły prowadziła Joanna Dyjak. Dzięki niej nasi
mali artyści mieli okazję zaprojektować
i uszyć z filcu etui na telefon komórkowy, wykonać wełnianą bransoletkę. Stworzyli również piękne pisanki i obrazki metodą quillingu oraz wykonali wiosenne
kwiaty z bibuły. Pani instruktor Joanna

Dyjak odwiedziła w czasie ferii także
Zespół Szkół i Szkołę Podstawową
w Wysokiej Strzyżowskiej oraz Zespół
Szkół w Żyznowie i Godowej, gdzie uczy-
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w Godowej i Żyznowie. Prace dzieci można zobaczyć na wystawie w DK „Sokół”
na I piętrze oraz na wystawie fotograficznej mieszczącej się w holu. Fotografie dokumentują pracę dzieci uczęszczających
na wszystkie formy zajęć artystycznych odbywające się w trakcie ferii.
Zajęcia wokalne prowadzone przez
instruktora Barbarę Szlachtę odbywały się
w dwóch grupach wiekowych. Obejmowały jak zwykle krótką rozśpiewkę, trochę
zabaw rytmicznych, ćwiczeń oddechowych, emisyjnych i dykcyjnych. Już na
początku spotkań uczestnicy byli przygotowani na ewentualność występu na dużej
scenie na zakończenie ferii. Wszystkie
utwory do nauki, zróżnicowane pod
względem wieku i stopniem trudności,
były wprowadzone już w pierwszym tygodniu po to, aby każdy mógł wybrać coś dla
siebie.
Nie wszyscy uczestnicy zajęć chcieli
wystąpić, choć równocześnie nie wszystkim, którzy chcieli, można było po dwutygodniowych przygotowaniach powierzyć samodzielną prezentację. Podsumowując, warto zauważyć, że zajęcia pozwoliły dzieciom oswoić się z tremą, były
okazją do wyrażenia własnych emocji, jak
również próby skupienia na sobie uwagi
innych. Pozwoliły także doświadczyć pracy z mikrofonem i „usłyszeć” siebie tak
naprawdę, co jest zazwyczaj dla nich dużym zaskoczeniem. Uzupełnieniem programu ferii były również seanse filmowe
dla dzieci i młodzieży przygotowane przez
Kino „Odrodzenie”.

ła dzieci tworzeFot. DK (2)
nia pięknych rzeczy z filcu, wełny
i bibuły.
Imperium kosmiczne, figurki
i naczynia z gliny,
tworzenie zimowych obrazów,
miasta aniołów,
portretów na papierze ściernym,
projektowanie
serwetek, barwne
kostiumy i maski
karnawałowe, to
Artystyczne zmagania w SP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej
wszystko i wiele
innych technik
Dziękujemy wszystkim dzieciom i roi materiałów mogli poznać uczestnicy zajęć plastycznych, które prowadziła in- dzicom za udział w naszym projekcie „Festruktor DK „Sokół” Anna Furtek. Dzie- rii z Kulturką”. Mamy nadzieję, że czas
ci chętnie bawiły się materiałami tworząc spędzony na naszych zajęciach, upłynął
mieniące się barwami imperium kosmicz- w sposób aktywny, pożyteczny i radosny.
ne i miasto aniołów. Największą radość Do zobaczenia w 2014 roku na kolejnych
sprawiało, jak co roku, malowanie twarzy warsztatach.
oraz tworzenie oryginalnych masek karBarbara Szlachta – gł. instruktor DK
nawałowych. Zajęcia poza Domem KulAnna Furtek – instruktor DK
tury odbywały się także w Zespole Szkół
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„Ferie z Kulturką” – podsumowanie
W piątek, 22 lutego na scenie strzyżowskiego Sokoła, wystąpiło wielu młodych wykonawców. Pretekstem tych prezentacji było zakończenie i podsumowanie dwutygodniowych spotkań, w ramach akcji „Ferie z Kulturką”.
Jako pierwsi wkroczyli na scenę uczestnicy
zajęć tanecznych prowadzonych przez M. Fąfarę. Grupa w wieku 5–10 lat, zaprezentowała
układ z gatunku tańców integracyjnych, pod
umowną nazwą „Zuźka”. Po niej przyszła kolej
na prezentację uczestników zajęć wokalnych, prowadzonych na feriach przez Barbarę Szlachtę.

Fot. Aleksandra Korabiowska (3)
Taniec integracyjny MIX-DANCE

Wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu uczennicy IV klasy Zuzi Szczygieł i rok młodszej Dagmary Sokołowskiej.
Ponownie pojawiła się na scenie grupa taneczna. Tym razem był to taniec integracyjny pod
nazwą „Przemieszanie gwiazd”. Swoje kolejne
piosenki prezentowały uczestniczki zajęć z młodszej grupy: Julia Kazalska (II klasa) i ponownie

Dagmara Sokołowska. W ostatnim tanecznym
wejściu, grupa feryjna zaprezentowała Mix, na
który złożyły się trzy krótkie choreografie przygotowane do hitów z gatunku muzyki dance.
Zanim na scenę wkroczyły gościnnie występujące formacje ze Studia Ruchu Moniki Fąfary
(gimnazjalna i mieszana), wybrane przez siebie
piosenki zaśpiewały Zuzia Cynar (klasa I), Edyta Bożek i Julia Patruś
(klasa V). Zuzia na zajęcia młodszej grupy dojeżdżała podczas ferii
z Konieczkowej. Edyta
zaś, która jest uczennicą
III klasy gimnazjum,
dojeżdżała z Dobrzechowa.
Jako ostatnia, zatańczyła dziecięca grupa
(6–9 lat) Domu Kultury
Sokół, pod kierunkiem
Anny Proksy-Lenart.
Program zakończył
seans filmowy dla
wszystkich uczestników
i publiczności.
Imprezie towarzyszyła wystawa prac uczestników zajęć plastycznych, przygotowana w holu
na I piętrze Domu Kultury, oraz w holu na parterze wystawa fotograficzna ilustrująca pracę
wszystkich sekcji artystycznych podczas ferii.
Barbara Szlachta – gł. instruktor DK

Dagmara Sokołowska

Edyta Bożek

VIII Międzynarodowe Forum Pianistyczne

„Bieszczady bez granic”
W niedzielę, 3 lutego br. w Domu Kultury „Sokół”, strzyżowska publiczność miała wyjątkową okazję podziwiać popisy
najzdolniejszych młodych pianistów z Ukrainy i Polski. Występy odbywały się w ramach VIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”, organizowanego przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury.
Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Euroregionie Karpat. To unikatowy projekt edukacyjny, który uzyskał patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Kultury Polskiej na Słowacji i Ukrainie, Instytutu Słowackiego w Polsce oraz władz miasta Sanoka i województwa podkarpackiego. MFP „Bieszczady bez granic” adresowane jest do
pianistów, łączy w sobie pełen zakres wiedzy potrzebnej muzy-

kowi: od teorii po praktykę, od wiedzy
po metody ćwiczenia, od zajęć zdrowotnych po zajęcia z zakresu biznesu w kulturze i promocji. Rokrocznie przez
10 dni Sanok staje się międzynarodową
stolicą muzyki klasycznej, w której prezentują się pianiści z Polski, Słowacji,
Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Węgier,
Białorusi, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. Artyści występują przed blisko
15 tys. publicznością w wielu miastach
w Polsce, Słowacji i na Ukrainie.
Koncert w Strzyżowie prowaPodczas koncertu w DK, odbywają- dził dyrektor Forum Maksycego się pod nazwą „Młodzi Wirtuozi Fo- milian Bylicki
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Szalone zakończenie
karnawału
z Kabaretem Skeczów Męczących
Dwie godziny fantastycznej zabawy,
wypełnione salwami śmiechu i zwieńczone gromkim oklaskami zaserwował strzyżowskiej publiczności Kabaret Skeczów
Męczących – jedna z najlepszych formacji
polskiej sceny kabaretowej. 9 lutego artyści zaprezentowali w Domu Kultury
„Sokół” swój najnowszy program pn.
„Z życia niższych sfer – spektakl w 3D”
zawierający odpowiedzi na fundamentalne pytania egzystencjalne dręczące każdego Polaka.
Kabaret Skeczów Męczących to formacja pochodząca z Kielc. Tworzą ją czterej
panowie: Karol Golonka, Jarosław Sadza,
Marcin Szczurkiewicz i Michał Tercz.
Pełni pozytywnej energii od kilku lat podbijają serca widzów w całej Polsce. Znani
są z udziału w największych telewizyjnych
programach i festiwalach kabaretowych,
m.in. programu „Piotr Bałtroczyk zaprasza”, „Kabaretowa Liga Mistrzów” czy
„Kabaretożercy”. Sławę przyniosły im takie kabaretowe hity, jak „Piosenka Trenera” o korupcji w polskiej piłce, czy piosenka „Nasza Klasa”. Artyści wyśmiewają
absurdy naszej codzienności, przy czym
potrafią śmiać się także z siebie. Śpiewają,
parodiują a wszędzie gdzie się pojawią,
zdobywają rzesze nowych fanów a wszystko to, ponieważ członkowie Kabaretu Skeczów Męczących na scenie charakteryzują
się ogromną werwą i radością tworzenia,
nie stronią od improwizacji i bezkompromisowej zabawy z widzem. Do tej pory

formacja stworzyła pięć autorskich programów w tym m.in.: „Śmiechosteron”,
„Rodzaj męski”, „Pan Bożenka”, z których każdy był bardzo dobrze przyjmowany i wielokrotnie nagradzany. Dotychczas
na swym koncie Kabaret może odnotować
ponad 50 nagród na wszelkich konkursach
kabaretowych (m.in. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A,
PAKA, Lidzbarskie Wieczory Humoru
i Satyry, Festiwal Dobrego Humoru
w Gdańsku).
Podczas występu w strzyżowskim
Domu Kultury „Sokół” Kabaret Skeczów
Męczących zaprezentował swój najnowszy
program, a niektóre skecze miały właśnie
w Strzyżowie swoje premierowe wykonanie. Podczas spektaklu widzowie mieli
niepowtarzalną możliwość spotkania
z legendarnym Kłakiem i Śrubą, byli
świadkami błyskotliwego wywiadu z jednym z polskich skoczków narciarskich
oraz uczestniczyli w niezwykle pouczającej wizycie w szpitalu psychiatrycznym.
Bez wątpienia występ Kabaretu Skeczów Męczących był jednym z najzabawniejszych i najbardziej nietypowych przeżyć, jakich doświadczyć mogli strzyżowscy widzowie. Stało się tak głównie za
sprawą wyjątkowego porozumienia, jakie
artystom udało się nawiązać ze zgromadzoną publicznością. Kolejny kabaretowy
występ planowany jest już w jesieni, na który już dziś serdecznie zapraszamy!
Anna Słowik – DK

rum w Strzyżowie”, wystąpili młodzi, utalentowani pianiści z Ukrainy i Polski wykonując najpiękniejsze utwory
m.in. Chopina, Rachmaninowa czy Brahmsa. Gospodarzem strzyżowskiego wydarzenia, promującym występujących artystów, był dyrektor i pomysłodawca MFP Maksymilian Bylicki. Wśród zaproszonej na koncert publiczności znaleźli się również uczniowie PSM I st. im. Z. Mycielskiego. Dla nich spotkanie z muzykami uczestniczącymi w Forum było szczególnie cenne z uwagi na możliwość wymiany doświadczeń oraz poznanie dorobku artystycznego muzyków młodego pokolenia. Warto dodać, że
M. Bylicki wywodzi się ze znakomitej rodziny zamieszkującej przed laty pałac w Żyznowie, i to właśnie dzięki
jego zaangażowaniu i okazanej pomocy powstała ponad
20 lat temu w Strzyżowie Państwowa Szkoła Muzyczna.
Wszyscy organizatorzy zgodnie oświadczyli, że był
to znakomity koncert pod każdym względem, zaś
M. Bylicki zadeklarował, iż od tej pory Strzyżów będzie
już stałym przystankiem muzycznym kolejnych edycji
Forum.
A. Słowik – DK

Fot. A. Korabiowska (2)

Fot. A. Korabiowska (2)
Artyści z Polski i Ukrainy występujący podczas koncertu pianistycznego
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Tradycja łączy nas
i odróżnia
od innych narodów
Święta Wielkanocne przez niektórych
uważane są za smutniejsze od innych. Na
pewno w porównaniu z Bożym Narodzeniem jest w nich mniej iluminacji, gwaru,
bajeczności, ale zupełnie inny jest ich
charakter i wymowa. Należałoby raczej
powiedzieć, że są pełniejsze refleksji nad
tym, co w życiu najważniejsze. Wielkanoc, która poprzedzona jest czterdziestodniowym postem, pokazuje nam czym
naprawdę jest prawdziwa miłość, prawdziwe chrześcijaństwo i człowieczeństwo.
Ale czy są smutniejsze? Czy można obdarować kogoś większym prezentem, jak
oddanie swojego życia za to, byśmy mogli żyć pięknie, prawdziwie i odpowiedzialnie? Dowodu tej niezwykłej miłości
do Boga i drugiego człowieka dostarczył
światu w Wielki Piątek Jezus Chrystus,
umierając za nas na krzyżu. O niezwykłości tego wydarzenia świadczą zarówno obrzędy kościelne, jak i tradycje kultywowane w naszych domach.
„Tradycja, tradycja, tradycja... Jakże
my ją kochamy, jak tęsknimy do powtarzanych co roku tych samych rytuałów, potraw. Codzienność jest zwykle tak szara,
że każdy chce pozytywnej odmiany, choćby na jeden, dwa dni”. Słowa Romana
Kotlińskiego nabierają szczególnego znaczenia z perspektywy dni, które wkomponowane są w nasze polskie święta.
Zwiastunem rozpoczynającej się Wielkanocy są świąteczne porządki. Robi się
je w każdym domu nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością, ale mają one
także symboliczne znaczenie – podczas
sprzątania wymiatamy z mieszkania zimę,
a wraz z nią wszelkie zło i choroby.

Wielki Tydzień
rozpoczyna Niedziela Palmowa. Nieodłącznym elementem tego dnia jest palma, symbolizująca rzucane gałązki palm
podczas wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zgodnie z tradycją palma powinna
być wykonana własnoręcznie z suchych
ziół, traw oraz robionych ozdób z bibuły.
Dawniej poświęconą palmę gospodyni
wsuwała za obraz, aby ta przez cały rok

chroniła rodzinę przez nieurodzajem,
gwałtowanymi burzami, ogniem, wodą
oraz złymi wróżbami i gusłami. Do dziś
pozostał zwyczaj lekkiego uderzania
palmą domowników przez gospodynię,
by zapewnić im szczęście na cały rok.
Inną kultywowaną w naszych domach
tradycją jest robienie pisanek i kraszanek
czyli zdobienie jajka, będącego symbolem
odradzającego się życia. Ważne jest, by na
pisance znalazły się następujące kolory: fioletowy, niebieski, czerwony, żółty, zielony
i brązowy. Każda z barw ma swoje symboliczne znaczenie: fioletowa i niebieska
oznacza żałobę i Wielki Post, czerwona –
Krew Chrystusa przelaną na krzyżu za nasze grzechy, a zielona, brązowa i żółta –
radość ze Zmartwychwstania. Robiąc pisanki powinno się używać naturalnych
barwników: łupinek z cebuli, kory dębowej, a nawet wywaru z buraków czerwonych.
Najwięcej jest pisanek w kolorze czerwonym, gdyż maja one magiczną moc, odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Dawniej, kiedy pisanki były już piękne,
kolorowe i oświęcone, zakopywano tę najpiękniejszą w polu, aby – jak mówią starsi
– zapewnić sobie doby urodzaj. Obecnie
w niektórych regionach naszego powiatu
kultywuje się zwyczaj obdarowywania chłopaka przez dziewczynę kraszanką, co symbolizuje, że jest on jej bliski.
Jajko w tradycji naszego regionu i nie
tylko, doczekało się wielu symbolicznych
zwyczajów. Jednym z bardziej popularnych na naszym terenie, choć niestety
w wielu domach już zapomnianym, jest
rozsypywanie skorupek z poświęconych
jajek wokół domu. Ma to zapobiegać uciekaniu kur oraz zapewnić, że będą one
znosiły dużo jajek. Zgodnie z przesądem,
aby osiągnąć lepsze plony z upraw, skorupki powinno się zakopać na polu. Natomiast rozrzucone wokół drzew owocowych, mają odstraszać szkodniki oraz
zapewniać obfitość zbiorów owoców.
Część skorupek spalamy, a zabieg ten ma
chronić nasze domy przed pożarem. Magiczną moc mają nie tylko skorupki,
a także całe jajka. Dawniej w naszych rodzinach toczono je po bokach krów i koni,

by były silne, zdrowe, mocne i odporne
na złe uroki. Nasi przodkowie wierzyli
także, że toczenie jajka po ciele chorego,
odpędzi od niego chorobę. Mimo, że niektórych z tych tradycji w naszych domach
już się nie przestrzega, głównie ze względu na to, że nie posiadamy zwierząt gospodarskich czy pól uprawnych, sądzimy,
że z pewnością powinniśmy o nich pamiętać.

Wielka Sobota
to dzień, w którym idziemy poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie może zabraknąć w nim baranka z czerwoną chorągiewką, który jest symbolem Chrystusa
Zmartwychwstałego, wędlin – oznaczających koniec postu, chrzanu i babki symbolizujących, że: „(...) gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez
słodycz zmartwychwstania”, masła –
oznaki dobrobytu i jajka – symbolu narodzenia. Po poświęceniu pokarmów w niektórych kościołach do dziś ministranci
zbierają dary w postaci ugotowanych jaj,
które są formą zapłaty dla strażaków za
pełnienie warty przy grobie pańskim.
Należy pamiętać, aby po powrocie do
domu ze „święconym”, okrążyć go trzykrotnie, albowiem w ten sposób odpędzimy od naszych domostw złe moce i szatana.

Triduum Paschalne kończy
wielka niedziela,
którą rozpoczyna „Msza o świcie” zwana
Rezurekcją. Od coniedzielnych mszy św.
odróżnia ją procesja, w której niesie się
figurę Zmartwychwstałego Chrystusa.
Według zwyczaju okrąża się mury kościoła trzy razy, a dopiero po tym w świątyni
rozbrzmiewa uroczyste „Alleluja”. Towarzyszą temu huk petard i głośne, donośne
bicie dzwonów, które zgodnie z tradycją
ma „(...) budzić śpiących rycerzy z gór
oraz poruszać zatwardziałe serca skąpców i grzeszników”. Dawniej po zakończonej mszy, członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej, którzy w czasie Triduum pełnili wartę przy grobie Pańskim,
formowali odświętny orszak, w którym
odprowadzali kapłanów z kościoła na
plebanię, gdzie dzielono się wspólnym jajkiem i życzeniami. Defilada ta była niejako atrakcją dla wiernych oraz możliwością dla młodych dziewczyn podziwiania
przystojnych chłopaków w mundurach.
Dziś po zakończonej mszy udajemy się
na uroczyste śniadanie, poprzedzone
modlitwą dziękczynną, łamaniem się jajkiem i składaniem sobie życzeń. Dopiero wówczas na pięknie przystrojonym stole pojawia się „święcone”, a także wiele
innych wielkanocnych potraw.
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Oprócz tych wspomnianych zwyczajów w naszym regionie były bardzo mocno zakorzenione takie, które niestety odchodzą w zapomnienie. Jednym z bardziej
znanych na naszym terenie było tzw. „palenie Judasza”. O zmierzchu w Wielki
Czwartek, dzieci i młodzi chłopcy podpalali kukłę zrobioną ze starych ubrań
i niepotrzebnych butów. Następnie biegali z nią po polach wołając: „Judaszu
bezbożniku, sprzedałeś Pana Jezusa za
trzydzieści srebrników”. Także tego dnia,
po umilknięciu kościelnych dzwonów,
młodzież biegała między domami z grzechotkami w ręku psocąc i głośno hałasując. To tzw. „grzechotanie”
miało zwrócić uwagę zatwardziałym
grzesznikom, że nadszedł już czas
na „oczyszczenie”.
Innym zwyczajem pieczołowicie
kultywowanym na wsi było pokropienie wodą święconą przez gospodarza domowników i całego majątku. Najczęściej ojciec rodziny
w drugim dniu świąt udawał się na
tzw. „obejście gospodarstwa”. Zabierał ze sobą wodę święconą, którą
kapłan poświecił w Wielką Sobotę
i kierował się w stronę pola, które
obsiał lub będzie obsiewał tego roku. Podczas świątecznego rytuału wykonywał
znak krzyża i skrapiał ziemię wodą. To
symboliczne poświęcenie miało chronić
plony przed nawałnicami, szkodnikami
i zepsuciem. Jeżeli w Wielką Sobotę
dziewczyny umyły twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to
znikały im piegi oraz różne niedoskonałości urody.
Rolnicy od Wielkiej Środy nie siali
zboża jarego, gdyż wierzyli, że posiane
w czasie „zamknięcia dzwonów” (od
Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty), nie chce się wysypywać, natomiast
dobrze jest wtedy sadzić ziemniaki.
W Wielki Czwartek, po przeniesieniu
Pana Jezusa do ciemnicy i adoracji, gospodarz robił z poświęconej palmy krzyżyki, tzw. „zatyki”. „Zatykał” je nad
drzwiami wejściowymi do domu i obejść
gospodarskich. Pozostałe przed wschodem słońca w Wielki Piątek roznosił po
polach, na których budziły się do życia
oziminy i wbijał je do ziemi, by dobrze
plonowały. W Wielki Piątek nie wolno
było rozpalać ognia w piecu chlebowym.
Zapalenie ognia zapowiadało głód z powodu suszy. Dawniej obchodzony był także zwyczaj „gaszenia światła”. Zapalano
je dopiero światłem, które zostało przyniesione w Wielką Sobotę z kościoła.
W ogniu opalano „głowienki” wykonane
z patyków leszczyny, które po Wielkiej
Nocy wbijano na rogach pól uprawnych,
by chroniły przed klęskami i przynosiły
urodzaj. Przestrzegano, by każdy kto

szedł do kościoła w Wielki Piątek, ubrany był na czarno. W ten sposób wierni
okazywali swój żal, małość wobec Boga
i skruchę. Należy wspomnieć, że ubrania
te powinny być nieco znoszone, zaś niektórzy przywdziewali nawet te, w których
chodziło się na co dzień.

W Poniedziałek Wielkanocny
oprócz „dyngusa”, chłopcy malowali
wapnem szyby w oknach, a pannom na
wydaniu podrzucali zwinięte stare i niepotrzebne ubrania.

Poza obrzędami i zwyczajami Ziemia
Strzyżowska może poszczycić się także
niezwykłymi legendami związanymi ze
świętami Wielkanocnymi. Co roku w Stępinie, w drugi dzień świąt wielkanocnych,
na Górze Chełm – najwyższym szczycie
Stępiny – spotykają się młodzi ludzie,
mieszkańcy odległych i sąsiadujących wiosek, a także turyści w miejscu, w którym
dawniej stał kościół, a obecnie znajduje się
mała kapliczka. Z historią tą wiąże się
wiele legend, które wywołują u człowieka
grozę i strach. Dawniej na górze Chełm
istniała świątynia wybudowana przez zakonników, była znana na całą okolicę,
gdyż co roku odbywały się tu słynne odpusty oraz uroczyste obchody Zielonych
Świątek i Wielkanocy, a w pobliżu kościoła znajdowało się źródło z uznawaną za
cudowną, mającą leczniczą moc wodą.
Z czasem w pobliżu kościoła zaczęto organizować jarmarki, na których można
było kupić i sprzedać najróżniejsze rzeczy
oraz, jak to często bywało w pobliżach
miejsc sakralnych, wybudowano karczmę.
Z dalekich stron pielgrzymowali tutaj nie
tylko ludzie szukający modlitwy i wybawienia od strapień, ale i awanturnicy.
Z biegiem czasu coraz częściej dochodziło tu do napadów oraz bójek. Legendy, krążące o tym miejscu, wzajemnie się uzupełniają. Jedna z wersji ludowych mówi
o upadku świetności kościoła wraz z momentem wybudowania przy nim gospody.
Od tego czasu ludzie przybywający na
msze i odpusty stali się bardziej skłonni
do bójek, awantur, rozwiązłości i pijań-
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stwa. Miarka się przebrała w Wielką Sobotę, kiedy to grupa pijanych chłopów po
zamknięciu karczmy udała się do kościoła, by kontynuować pijatykę. Wtedy to niebo przeszyła ogromna błyskawica i dał się
słyszeć donośny głuchy pomruk, mający ciągnąć się ponad okolicznymi dolinami. Nad
ranem, przybyli na poranną mszę mieszkańcy, mieli jakoby z przerażeniem stwierdzić, że ich kościół zapadł się wraz z biesiadującymi wieśniakami. Jedno z podań
ludowych głosi, że w Wielką Niedzielę, gdy
przyłoży się ucho do ziemi, można usłyszeć bicie dzwonów dawnego kościoła.
W naszej Małej Ojczyźnie jest wiele
tradycji, które stopniowo ulegają zapomnieniu, nie możemy do tego dopuścić.
Tradycja łączy nas i odróżnia od innych
narodów. Niepowtarzalne zwyczaje chronią od utraty świadomości narodowej
i religijnej. Pamiętać o naszym dziedzictwie jest naszym obowiązkiem.

Tradycje i obrzędy Wielkanocne
ocalali od zapomnienia, na podstawie przekazu dorosłych i innych źródeł, uczniowie klas Ic
i IIIh Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.


Cała społeczność Liceum
Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Strzyżowie
życzy WSZYSTKIM
Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu
i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie
najbliższych osób.
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Wystawa malarstwa
Marty Lipowskiej
[...] Analityczna plama barwna bowiem oddaje strukturalność świata. Uogólnienie rzeczywistości tylko do jednej formuły, to
bezprawna generalizacja. Syntetyczny kształt w malarstwie jest
ramą, z której wydobywa się struktura (analityczna plama barwna). W tym miejscu, kończąc, chciałbym przywołać malarstwo
artystki, której twórczość i wrażliwość są światłem na mojej drodze rozważań, są też światłem – spełnioną nadzieją dla współczesnego malarstwa. Mam na myśli malarstwo Marty Lipowskiej,
będące syntezą (nową jakością) dokonań impresjonizmu, ekspresjonizmu i koloryzmu, oraz w którym pięknie i logicznie zanalizowana plama barwna, wydobywająca się z syntetycznej formy
mówi o złożoności rzeczywistości, ale także wyraża poetyckość
świata. Ta twórczość przywraca wiarę w to, że sztuka to ars longa.
(Rafał Witkowski, historyk sztuki i krytyk sztuki, plastyk)
Od 11 lutego do 3 marca w strzyżowskim „Sokole” gościła wystawa malarstwa artystki z Tarnobrzega
– Marty Lipowskiej. Malarka ukończyła studia na Wydziale
Artystycznym
UMCS w Lublinie. Dyplom
obroniła w 2003 r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Tworzy głównie w technice olejnej. Inspiruje ją natura.
W jej obrazach najważniejsze są światło i kolor. Swoje
prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i zaMarta Lipowska
granicą. Jest laureatką kilku nagród i wyróżnień
w dziedzinie malarstwa. Swoje prace prezentowała w wielu prestiżowych galeriach w kraju i za granicą.
Ma na swoim koncie także znaczące nagrody i wyróżnienia.
Była to niezwykła pod względem techniki malarskiej wystawa.
Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK

Poziomki X

Fizyczne ścieżki uczniów LO w Strzyżowie

Spotkanie
z fizykiem
Rozmowa z dr Tomaszem Rożkiem – fizykiem, dziennikarzem naukowym, redaktorem magazynu Gość Niedzielny, popularyzatorem nauki. Prowadzi cykl naukowy w telewizji śniadaniowej Dzień Dobry TVN, a także jest współzałożycielem
Śląskiej Kawiarni Naukowej. Autor książek popularnonaukowych: „Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi” oraz
„Nauka – to lubię”.
Z Tomaszem Rożkiem rozmawiała Monika Nowicka – uczennica kl. II B Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.
Monika Nowicka: Witam Pana bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan poświęcić mi swój czas. Chciałabym zadać
Panu kilka pytań.
Tomasz Rożek: Witam Panią. Bardzo proszę.
M.N.: Jakiś czas temu po raz pierwszy obejrzałam w telewizji
Pańskie wystąpienie, którego problematyka oscylowała wokół tematów związanych z fizyką. Postanowiłam poszukać informacji
w Internecie na temat Pańskiej pracy. Byłam pod dużym wrażeniem
różnorodności Pańskich zajęć. Jak wyglądają Pańskie obecne obowiązki?
T.R.: Nie potrafię zajmować się tylko jedną rzeczą – dosyć szybko
się wtedy nudzę i źle znoszę sytuacje, w których się nie rozwijam.
Wydaje mi się, że jest to cecha pozytywna. Moje obowiązki wynikają
z chęci uczenia się nowych rzeczy. Na pewno najwięcej czasu poświęcam kierowaniu działem naukowym (Nauka i Gospodarka) w Gościu Niedzielnym. Prowadzę cykl popularnonaukowy w Dzień Dobry TVN. Zajęcie to może wydaje się niepozorne, jest do 2,5 minuty
materiału i od 5 do 7 minut rozmowy w studio, jednak przygotowanie
takiego reportażu zajmuje 8-9 godzin. Poza tym prowadzę cykliczne
spotkania popularnonaukowe.
M.N.: Dlaczego wybrał Pan taką ścieżkę kariery naukowej
i rozpoczął swoją przygodę z mediami?
T.R.: Trudno mi powiedzieć, zwłaszcza, że wiele rzeczy w naszym
życiu dzieje się z powodów, które nie do końca jesteśmy w stanie
zrozumieć. Ja zacząłem pisać artykuły popularnonaukowe na studiach, co częściowo spowodowane było po prostu chęcią zarobienia
pieniędzy.
M.N.: Czy zawsze pasjonowały Pana nauki ścisłe, czy była to
pasja powstała w pewnym momencie Pana życia?
T.R.: Nie, nie zawsze tak było, jednak nie potrafię wskazać jakiegoś przełomowego momentu. W szkole nie byłem wybitnym uczniem,
ale wynikało to w dużej mierze z mojego lenistwa. Nie widziałem
powodu by poświęcać czas na naukę. Większą część mojego czasu
zabierało mi chodzenie do szkoły muzycznej, przez co normalna szkoła została przeze mnie w pewien sposób odtrącona na bok.
M.N.: W każdym odcinku cyklu Dzień Dobry TVN porusza Pan
inne zagadnienia. Skąd czerpie Pan tematykę omawianych problemów?
T.R.: Znajdywanie tematów wcale nie jest problemem. Absolut-
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nie nie cierpię na niedobór tematów i pomysłów. Jest ich aż za dużo,
lecz niestety ogranicza mnie mała ilość czasu.
M.N.: Czy umiejętność przekazywania trudnych zagadnień
posiada Pan od zawsze, czy nabywał stopniowo?
T.R.: Nie wiem czy do końca posiadam taką umiejętność, zależy
jak kto to rozumie. Można przeprowadzić na sobie pewien eksperyment – myślę, że każdy ma w rodzinie małe, 7-letnie dziecko –
spróbujmy mu wytłumaczyć pewien trudny problem. Dziecko nie
będzie ukrywało, że czegoś nie rozumie. Uważam, że wszyscy posiadamy taką umiejętność, pod warunkiem, że coś w pełni rozumiemy. Oczywiście to wymaga wysiłku, dlatego niektórzy dorośli nie
podejmują takich starań. Jest wiele tematów, których ja sam do końca nie rozumiem – wtedy przygotowanie się do materiału czy artykułu to ciężka praca, ale pierwszym krokiem jest zrozumienie, o co
naprawdę w tym chodzi. Późniejsze przetłumaczenie tego na prostszy język już nie jest problemem.
M.N.: Czy udaje się Panu zaszczepić w swoich dzieciach pasję
do nauki? Miałam przyjemność prowadzić już pewne zajęcia fizyczne w przedszkolu, gdzie dzieci są prawdziwymi obserwatorami. Dlaczego w części z nas ciekawość świata zanika wraz z wiekiem?
T.R.: Według mnie w dzieciach nie trzeba tej
ciekawości zaszczepiać, trzeba ją jedynie pielęgnować. Każdy organizm żywy na tej planecie
rodzi się z chęcią poznania własnego środowiska. U zwierząt jest to związane z umiejętnością
przetrwania, jeżeli zwierzę nie pozna dokładnie
swojego otoczenia, istnieje duża szansa, że nie
przetrwa. U człowieka wygląda to troszeczkę
inaczej – my chcemy poznać nasze środowisko
z ciekawości. Proszę poobserwować dzieci –
młody człowiek chce poznać wszystko to, co jest
nowe na świecie: skosztować, dotknąć. Tak naprawdę fizyka, chemia i inne nauki to nic innego, jak takie kosztowanie. Problem w tym, że
zabijana jest w nas chęć poznawania otoczenia.
Ten mechanizm jest dla mnie dosyć prosty.
W momencie, gdy młody człowiek pyta o coś
rodziców bądź nauczycieli, a kilka razy pod rząd nie uzyskuje odpowiedzi lub, co się czasami zdarza, zostaje skarcony za zadawanie
pytań, automatycznie dochodzi do wniosku, że nie warto pytać. Wraz
z urodzeniem dostajemy pewną górę ciekawości, która powinna nam
wystarczyć na całe życie. W pewnym okresie naszego życia dorośli
nie
dbają
o to, dlatego ja nie staram się u moich dzieci wzbudzać zainteresowania pewnymi rzeczami, lecz je pielęgnować. Jeśli potrafię, odpowiadam na ich pytania, w sytuacji gdy nie znam odpowiedzi, razem
z nimi jej szukam.
M.N.: Przez pięć semestrów uczestniczyłam w projekcie, który
zapoznawał młodzież z fizyką pod innym kątem niż robią to szkoły. Wykonywałam prace doświadczalne i odwiedzałam wyższe
uczelnie. Czy fizyka aż tak odstrasza młodych, że potrzebne są
tego rodzaju inicjatywy?
T.R.: Uważam, że winę za to, że fizyka nie zyskuje przychylności
uczniów, ponoszą częściowo nauczyciele, uczelnie, w pewnym stopniu brak pieniędzy. To nie fizyka, a sposób jej nauczania przyczynił
się do tego, że to przedmiot niezrozumiały. Dlatego też każdy projekt, który stara się tą sytuację naprawić, jest wart uwagi. Tak naprawdę bez wykształcenia ścisłego nasza gospodarka nigdy nie będzie się
rozwijała. Żyjemy w czasach, gdzie wręcz to wykształcenie jest kluczem do rozwoju polskiej gospodarki. Gdy posiadamy za mało rodzimych naukowców, jesteśmy skazani na napływ obcokrajowców,
co zazwyczaj rodzi problemy i konflikty. Najlepszym przykładem
są chociażby Francja czy Niemcy.
M.N.: Jaki element Pana pracy daje Panu największą satysfakcję?
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T.R.: To jest trudne pytanie. Na szczęście ja bardzo lubię to, co
robię. Bardzo lubię robić programy telewizyjne, ponieważ telewizja
jest w stanie pokazać wiele rzeczy, których nie przekazuje gazeta.
Oczywiście istnieje pewien zbiór tematów, które nie nadają się do
pokazywania w telewizji, wtedy zrealizowanie materiału staje się
problematyczne. Z drugiej strony gazeta jest w stanie pokazać wszystko, jednak miejsce w niej jest bardzo ograniczone i nie mogę przedstawić problemu z takimi szczegółami, jak bym chciał. Dlatego też
lubię pisać książki, bo w nich, jeśli chodzi o miejsce, w zasadzie nie
ma ograniczeń. Wszystkie moje zajęcia przypominają puzzle, a każdy ma swoje plusy i minusy.
M.N.: Pracuje Pan w redakcji Gościa Niedzielnego. Czy według Pana powinno łączyć się teorię ewolucji Darwina (która reprezentuje nauki przyrodnicze) z religijnym stworzeniem świata,
czy jest to wręcz niemożliwe?
T.R.: Faktycznie jest to temat głęboko poruszany w mediach i tak
naprawdę nie rozumiem dlaczego. Jest to próba pokazania, że coś
jest nie tak, że świat powstał w zupełnie inny sposób. Kiedy o rzeczach trudnych mówi się osobom niewykształconym, konieczne
jest posługiwanie się analogiami. To właśnie zrobił autor czy autorzy Biblii. Mieli bardzo trudne zadanie, bo musieli stworzyć tekst uniwersalny, który będzie
zrozumiały dla każdego, niezależnie od wykształcenia i pochodzenia. Bóg nie wyciągał dosłownie żebra Adama aby stworzyć Ewę. Takich analogii jest w Biblii bardzo dużo. Z drugiej strony kolejność stwarzania świata przedstawiona w Księdze Rodzaju zgadza się z tym,
jak było w rzeczywistości. Po położeniu na treść
Biblii filtru kulturowego, wiedzy, to te dwie teorie mogą się uzupełniać. Według mnie nauka
i religia nie są względem sobą w sprzeczności.
M.N.: Podobnym problemem jest inwestowanie w odnawialne źródła energii. Działanie
to spotyka się jednak z pewną krytyką w społeczeństwie. Z czego to może wynikać i czy nawww.gu.us.edu.pl
prawdę np. elektrownie wiatrowe niosą za sobą
niebezpieczeństwo?
T.R.: Uważam, że krytyka tych działań przez Polaków nie jest
większa od mieszkańców innych państw. Są miejsca na świecie, gdzie
faktycznie mocno wieje i tam nie ma żadnych problemów. Mam
wrażenie, że ludzie bardzo często zapominają, czemu te elektrownie mają służyć. Zielone źródła energii nie mają służyć właścicielowi farmy wiatrowej, tylko produkcji energii, więc potrzebna jest
kalkulacja ekonomiczna: czy to się w ogóle opłaci?
M.N.: Jakie rady dałby Pan młodzieży zastanawiającej się jaki
wybrać kierunek studiów? Czy lepiej iść za marzeniami, czy szukać ofert dobrze płatnej pracy?
T.R.: Nie ma jednego złotego przepisu, który jest stosowany
uniwersalnie. Każdy powinien ocenić to w swój sposób. Według
mnie człowiek powinien nieustająco rozwijać się intelektualnie.
Ten rozwój jest możliwy, gdy podejmujemy decyzję, że przez kolejne 5 lat będziemy uczyć się tego, czego my chcemy, a nie czego
chcą nasi rodzice czy nauczyciele. Niespecjalnie wierzę w różne
zestawienia i prognozy, które pojawiają się w mediach i pokazują,
które zawody są w obecnym czasie najbardziej polecane. W ciągu
pięcioletniego toku studiów rynek może zmienić się diametralnie, dlatego też wybór kierunku tylko na podstawie obecnych prognoz wydaje mi się niemądry. Oczywiście nie znaczy to, że w pełni
właściwe jest wybieranie studiów, po których szanse na znalezienie pracy są znikome. Trzeba mądrze wybrać to co się lubi. Bez
specjalnego nastawiania się, że dokładnie tym, człowiek będzie się
zajmował do końca życia.
M.N.: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
T.R.: Ja również.
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Aforyzmy, przysłowia i pogoda
„Przysłowia są mądrością narodów” –
prawda znana wszystkim i od dawna. Przysłowia są oparte na obserwacjach życia,
przyrody przez długie tysiąclecia. Najwięcej znanych aforyzmów powstało w starożytnej Grecji i Cesarstwie Rzymskim.
A my wraz z chrześcijaństwem i pismem
(greką i łaciną) przejęliśmy już gotowe
sentencje starożytnych mędrców, z czasem
przełożone na język polski wtopiły się
w naszą mentalność, język i uważamy je za
swoje. Aforyzmy czy skondensowane mądrości, podane w trafnej, krótkiej formie,
stanowią od wieków drogowskazy życiowe, etyczne. VI wieków przed naszą erą,
czyli XXVII wieków temu (27 stuleci!),
Solon (wielki prawodawca ateński, 640559 p.n.e.) zauważa już wtedy: „Prawo jak
pajęczyna, dużego przepuści, małego zatrzyma”. Skąd my to znamy?
Ezop (najstarszy bajkopisarz europejski, 625-560 p.n.e.) czerpał z obserwacji
życia: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”,
„Kto z kim przestaje, takim się staje”,
„Prawdziwych przyjaciół poznajemy
w biedzie”. „Dziś prawdziwych Cyganów
już nie ma...” pisała Osiecka, śpiewała Rodowicz – można zamienić słowa na „dziś
prawdziwych przyjaciół już nie ma, są interesy...”.
Pitagoras (matematyk, filozof – 549470 p.n.e.), już wtedy przestrzegał: „Śpiesz
się powoli”. Do dziś ma rację, kiedy spojrzymy na wypadki drogowe, ruch i irracjonalny pęd tego świata! Heraklit (filozof i materialista, 544-464 p.n.e.), stwierdzał stanowczo: „Ta sama droga prowadzi
w górę i w dół”, „Ludzie powinni strzec
prawa, jak murów rodzinnego miasta, bo
za murami można żyć bezpiecznie” i bardzo znane przypomnę dla zasady:
„Wszystko płynie i niepodobna wejść
dwukrotnie do tej samej rzeki”. Dodam
fragment mojego wiersza oparty na tej
mądrości, który pod koniec tekstu wyjaśni sens tych dywagacji:
Panta rhei
Wszystko płynie Heraklicie,
Liść na wodzie, nasze życie
Nawet w ramach kalendarza
Żaden dzień się nie powtarza
Panta rhei.../.../
Sokrates (wzór mędrca i filozofa, 469399 p.n.e.) nie zostawił żadnych pism.
Mądrość jego znamy z dzieł jego uczniów
Platona i Arystotelesa. „Człowiek nie żyje,
aby jeść, ale je, aby żyć”, a dziś reklamy,
pokusy, kolory, promocje i konserwanty,
które nam to życie konsekwentnie skracają.
„Zdrowie to największy skarb” – po
upływie XX wieków temat ten zrymował

w XVI wieku Jan Kochanowski: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako
smakujesz, aż się zepsujesz /.../”.
Hipokrates (największy lekarz starożytności, 460-370 p.n.e.) i jego wieczna
sentencja:
„Życie krótkie, sztuka długotrwała, czas
bezwzględny, doświadczenie zawodne, ocena trudna”, skrócone do „Ars longa, vita
brevis” – sztuka długa, życie krótkie.
„Przyroda jest lekarzem dla wszelkich
chorób” – byłaby, ale zniszczyliśmy bezpowrotnie środowisko dla bezwzględnego zysku!

By życie nie stało się bezbarwną,
cienką kartką
Cytuję mądrości wielkich myślicieli,
aby nieco przypomnieć, że mądrość ludzka istniała przed komputerami i wyszukiwarkami Google, smartfonami i komórkami. I my na mądrości antycznej opieramy się i dziś, bo nic nowego nie wymyśliliśmy. Miłość i przebaczenie przyniosło
chrześcijaństwo. Dziś możemy parafrazować przysłowia na użytek współczesnych
kabaretów co najwyżej!
Obecnie panuje totalny rozgardiasz
etyczny. Wierzymy technice i ekonomi, nie
wierzymy etyce. A bez niej rzeczywistość
traci wartość. Ja jednak chciałam o pogodzie. Temat jak w angielskim High Society, bezpieczny jak żaden i służy do rozpoczęcia eleganckiej rozmowy, nawet w sprawie poważnej, „Isn’t it?” (nieprawdaż?)
potwierdzi pytaniem każdy Anglik.
Od lat wszystko datuję, artykuły, wiersze, wydarzenia, spotkania, wyjazdy, powroty, odwiedziny, wydarzenia i inne. Zapisuję też prawie codziennie (mimo natłoku zajęć) pogodę i temperaturę dnia.
Mam takie przekonanie od czasu, kiedy
mając ok.10 lat przysłuchiwałam się dość
gorącej wymianie argumentów między
moją ukochaną babcią a jej dorosłym synem. Oboje starali się umiejscowić w czasie jakieś ważne wydarzenie. Spierali się
życzliwie i obojgu wydawało się, że mają
rację, chociaż różnica w określeniu czasu
tego wydarzenia była znaczna, a dyskusja
zdawała się nie mieć końca. Wtedy nie
pytana przez nikogo (a dzieci i ryby wówczas głosu nie miały), powiedziałam głośno: „Czy nie lepiej takie rzeczy zapisywać i wtedy jest jasne, kiedy co się wydarzyło?!” Zapanowała cisza i pewne zdumienie, że dziecko ma rację! Właśnie tak,
doszłam do wniosku, że dzień po dniu zapisać należy, aby mieć dowód na wydarzenia minione, aby życie w pamięci nie stało
się bezbarwną, cienką kartką, aby dni, które minęły bezpowrotnie, nie zlały się

w nicość, jak ułamek czasu potrzebny na
ciężkie westchnienie. A pamięć jest zawodna. Tylko afrykańscy Dogoni, nie
umiejący pisać w swoim języku, uczyli się
na pamięć swojej historii z pokolenia na
pokolenie (wg ich deklaracji pochodzą
z Syriusza i dużo o nim wiedzą). Tym sposobem ocalili swoją przeszłość. Dziś zapewne wszystkie recytowane godzinami
wydarzenia Dogonów są nagrane i spisane
na dyskach twardych dla pokoleń.
W specjalnych kalendarzach zapisuję od
lat także pogodę, temperaturę dnia, opady
i zjawiska. Po roku, po dwóch, warto wrócić do daty podobnej w danym miesiącu
i sprawdzić jak było wcześniej. Ale są przysłowia oparte na obserwacjach i one bez
prognoz pogody z TV sprawdzają się. Obserwacje te są najczęściej związane ze świętami i świętymi katolickimi. Przypomnę
aktualne: „Jak na Gromniczną mróz, ładuj
chłopie wóz”, czyli wiosna blisko! Cofnijmy się w czasie.
Rok 2011 – od 27 stycznia był lekki
mróz (–2, –5, –8 stopni).
Na Święto Matki Boskiej Gromnicznej
(prawidłowo Święto Ofiarowania Pańskiego), była już niska temperatura: –8 do –10
stopni (w Strzyżowie, bo tu mieszkam).
Czyli mróz był! Wypadało szykować nie
wóz, a letnie opony! Cały luty trzymał mróz
do –12 stopni C, aż do 2 marca. Od 3 marca zaczęło stopniowo się ocieplać, temperatura wzrastała i szło prosto do wiosny.
Święta Wielkanocne w roku 2011 dość
późne, bo 24 i 25 kwietnia, ale całe w zieleni i słonecznym cieple. Czyli wg przysłowia prawidłowo.
Rok 2012 zapisał się nieco inaczej
„Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy już niedługa zima”. Mróz tęgi chwycił
nagle 27 stycznia 2012 roku. Temperatury
były różne od –10, –18 do –24 stopni C
i trzymał tak bez przerwy do 17 lutego.
W Święto Ofiarowania 2.02.2012 r. było
–22 stopnie mrozu! Ten ostry mróz wróżył
wiosnę. Z trudem wytrzymaliśmy, ale mróz
znudził się ogromnie, w niektórych budynkach przemarzały ściany, a rzeki skute lodem grubym jak za moich młodych lat, kiedy po Wisłoku śmigaliśmy na łyżwach! Po
17 lutego mróz zelżał nieco: –6, –5 stopni,
to już nie problem a przyjemność zdrowego powietrza. 24 lutego uderzył potężny
Halny, przegonił mróz ciepłym powietrzem i sprowadził opady deszczu! Śnieg
topniał. Temperatura była ujemna jeszcze:
–1, –3 stopnie, ale zima nie wracała. Ocieplało się wyraźnie. Temperatura rosła +5,
+10, potem lekki spadek, ale od 9 marca
słońce panowało i czuliśmy ciepło +5, +8,
+12,+ 17 stopni. 22 marca firma budowlana mogła przystąpić u nas do zmiany dachu. Było to ryzykowne, ale się udało. Wio-

Waga i Miecz marzec 2013

sna pomagała. Zdarzało się nieco deszczu,
nawet poprószyło śniegiem, ale dla zasady,
że: „w marcu jak w garncu”.
Wielkanoc 2012 roku wypadała 8 i 9
kwietnia. Było może nieco chłodniej +5
stopni, ale zielono! Zima wytrzepywała jeszcze małe resztki ze śnieżnych poduch
i uciekała na północ! 8 kwietnia w Wielką
Niedzielę (+5 stopni) Telewizja Polska
transmitowała mszę św. dla naszych żołnierzy w Iraku. Byliśmy wzruszeni. To też
zanotowałam!
W roku 2013 styczeń trochę śnieżny,
mglisty do przesady wilgotny.
„Jak styczeń rozchlapany, to lipiec zapłakany”, „Gdy w styczniu deszcz leje, złe
robi nadzieje”. Temperatura nie spadała
poniżej –5, –7 stopni. 22 i 23 stycznia po
opadach marznącego deszczu dotknęła nas
ślizgawica. Jezdnie i chodniki, to była przysłowiowa „szklanka”. Były kolizje, wypadki, upadki bolesne. Deszcz zamarzał na
gałęziach drzew, tworząc lodowe otoczki.
Wyglądało to na księżycowe srebro, szczególnie w świetle ulicznych latarni i w świetle lampy błyskowej, kiedy nocą te zjawiska niespotykane utrwalałam. Pełny zachwyt. Ale co pąkom bzu i jabłoni z tego?
Znów powtarza się data 27 stycznia, jak co
roku – data zmiany. Było 13 stopni rano
a potem odwrót w stronę ocieplenia.
I mamy +1, +2, +3, +7!
1 lutego – piątek. Mamy dużą odwilż.
Z dachu kapie i zsuwają się zwały mokrego
śniegu! Rzeki wzbierają roztopami. A tu
jutro 2 lutego, Gromnicznej! Zapalimy
świece w Kościołach! „Gdy na Gromniczną
z dachu ciecze, to się zima długo wlecze”,
„Gdy na Gromniczną ładnie, dużo śniegu
jeszcze spadnie”, „Gdy na Gromniczną gęś
chodzi po wodzie, to na Wielkanoc pochodzi po lodzie” przestrzegają przysłowia,
a my zobaczymy co marzec przyniesie.
2 lutego 2013 roku (sobota) idziemy
do kościoła z ozdobionymi świecami, jest
+6 stopni, a deszczyk drobny sobie pada,
długą zimę przepowiada (sama wymyśliłam, oby się nie sprawdziło). Najgorsze, że
nawet w XXI wieku, przy rozwiniętej technice i obliczeniach, nie mamy na długość
zimy żadnego wpływu. Pożyjemy, zobaczymy, czy we wczesną w tym roku Wielkanoc, bo już 30 marca Wielka Sobota, pójdziemy święcić tradycyjne, polskie przysmaki w słońcu i cieple czy wśród ostrej
zamieci, bo i takie Święta Wielkanocne
zapamiętałam w młodości.
12 lutego żegnamy karnawał, w tłusty
czwartek częstujemy się pączkami.
Przed nami okres Wielkiego Postu,
przysłowie radzi: „W czas zapustów zjadaj
za dwóch, bo do Zmartwychwstania schudnie ci brzuch”. Dziś już postu tak rygorystycznie nie przestrzegamy, zresztą są diety-cud!

„Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto
i chłody, do Zielonych Świątek więcej deszczu niż pogody” (19 maja w tym roku). Na
wiosnę deszcz niezbędny, więc może się
sprawdzić z pożytkiem dla pól i ogrodów.
A tak przy okazji – proszę i błagam: nie
nazywajmy naszego, polskiego „święconego” jakąś przywleczoną skądś nazwą „święconka”. Zawsze mówiło się: „Zapraszam
na święcone, idę ze święconym, niosę święcone” a nie jakąś święconkę, wędzonkę, kruszonkę, golonkę, bo brzmi to jarmarcznie,
irytuje i odziera z uroku ten nasz piękny,
polski zwyczaj święcenia pokarmów
w Wielką Sobotę! Nie ma żadnej „święconki” jest „święcone”! Tę nieprawdziwą nazwę rozpowszechnili niewiarygodni redaktorzy z radia i telewizji a za nimi inni! Nie
wszystko co na ekranach TV należy naśladować.

Wracając do pogody
Kiedy ukaże się następny numer pisma,
wszystko już będzie jasne i sprawdzone.
Przysłowia określają wszystkie sfery naszego życia, właściwie dają nam mądre wskazówki, ale powoli zanikają bezpowrotnie.
Pamiętają je tylko ludzie starsi i słowniki.
Do tej pory od kilkunastu lat pogoda sprawdza się wg tych przysłów dokładnie. Pozwolę sobie zakończyć te dywagacje o pogodzie parafrazą przysłów z Kabaretu Olgi
Lipińskiej. Jak ulał pasuje do uprzykrzonych komunikatów o brakach, przekrętach,
aferach, kryzysie: „Na pochyłe drzewo nawet Salomon nie naleje”. Wniosek stąd prosty – musimy się wszyscy wyprostować, to
może naleje! Dla młodych podam, że tę
kompozycję stworzono z dwóch przysłów:
„Na pochyłe drzewo koza skacze” i „Z pustego i Salomon nie naleje”. Oba te przysłowia pasują jak ulał do każdej rzeczywistości.
Ale „ciesz się z tego co masz, albo przynajmniej śmiej, ciesz się dopóki masz, jutro możesz mieć mniej” przypomniała się
dawna kabaretowa piosenka. Cieszmy się
więc i czekajmy na wiosnę, która na pewno przyjdzie, chociaż czasem się spóźnia.
Przyjdą radosne Święta Zmartwychwstania, piękna, polska tradycja w scenerii budzącej się przyrody. Nigdzie piękniej nie
ma, jak tu, na Pogórzu, wśród malowniczych wzgórz, lasów, świeżej zieleni, przyjaznych ludzi, znajomych dróg...
Życzę zatem Świąt radosnych, ciepła
wewnętrznego, przyjaznych słów i wielu
zielonych wiosen wszystkim czytelnikom
„Wagi i Miecza”.
Zdzisława Górska
Korzystałam z wydań:
„Aforyzmy Greków” – Ad-Oculos, Warszawa
1998.
„Przysłowia Polskie” – Videograf II, Katowice
1997.

Zdzisława Górska

Wielki Czwartek
Jak słonecznie po dwóch
tysiącleciach
Nie widać grozy i się nie zanosi
Morze spokojne jedwabiem
rozwija falę za falą
I dziwnie czuła tkliwość piasku
i powietrza
Dla mnie cudem wpisanej w pejzaż
razem z mewami w górze
i spokojem łabędzi u stóp
Pytać co było zapisane
a co zamierzone męką Syna
tylko nietaktem jest wobec
cierpienia i przestrzeni wieczności
I wobec TEGO, który cały
grzech i ból świata
Krzyżem męki wpisanym
w niebo i ziemię
dla nas odmienił

Zdzisława Górska

Wielka Sobota
Święci morska woda
białą mewę
Świat w ciszy czeka
aż uderzą dzwony
W chłodzie nocy
krzyż nadmorski od stuleci
wpisany w niebo i ziemię
Nad nim biała twarz księżyca
Jak Hostia ponad życiem
A ciało – tunel mroczny
w drodze do wieczności
Byle życie udźwignąć do końca
Byle nie zwątpić, nie upaść
Wiarą przenosić góry
niemożności
Nadzieja i moc odkupienia
w Zmartwychwstaniu
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Wiosna w Gwoźnicy
Zielony błysk! Strzeliły drzewa.
Bielmo śniegu spadło mi z oczu:
wiosna! Wyrosła mi nad głowę.
Julian Przyboś „Wiosna 1941”
(Póki my żyjemy, 1944)
5 marca minęła 112 rocznica urodzin Juliana Przybosia
poety, eseisty, tłumacza, jednego z najwybitniejszych poetów Awangardy Krakowskiej, człowieka rodem z Podkarpacia. Jego poezja zmieniła w polskiej literaturze powojennej myślenie o poetyce. Choć miał i ma tylu zwolenników
co przeciwników, wciąż odwołujemy się do Przybosia jako
punktu zwrotnego poezji XX wieku.
Powyższy cytat z wiersza „Wiosna” napisany na Rzeszowszczyźnie pozornie brzmi sielankowo, lecz data „1941”, jak oksymoron, ambiwalentnie obwieszcza, że ten nagły wybuch wojennej wiosny nie tylko eksploduje zielenią i nie tylko strzela drzewami. Przedstawię tu pokrótce biografię poety skupiając się
głównie na faktach podkarpackich.
Przyboś urodził się w Gwoźnicy pod Strzyżowem w rodzinie chłopskiej jako piąte dziecko Józefa i Heleny z Petyniaków.
Od 1912 uczył się w rzeszowskim gimnazjum na ulicy 3 Maja.
W tym okresie wiele się wydarzyło w życiu przyszłego twórcy
słynnej Awangardy Krakowskiej. W roku 1917 debiutował sonetem „Wschód słońca” ogłoszonym anonimowo w tajnym
uczniowskim pisemku „Zaranie”; studiował literaturę socjalistyczną i anarchistyczną. W 1918 r. wstąpił do konspiracyjnego
kółka samokształceniowego wchodzącego w skład Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW). Brał udział w przeciw-austriackich akcjach sabotażowych i dywersyjnych, uczestniczył w walkach z Ukraińcami o Lwów, został ranny w bitwie pod Sokolnikami; w 1919 otrzymał honorową odznakę „Orląt Lwowskich”.
Na Ukrainie poznał pisarza i mistyka Hieronima Niegosza,
który wywarł duży wpływ na jego postawę i twórczość. W roku
1920 zdał maturę i uczestniczył jako ochotnik w wojnie polskobolszewickiej pod Lwowem i pod Krasnem, gdzie dostał się do
niewoli, skąd zbiegł. Jeszcze w tym samym roku podjął studia
polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W latach międzywojennych współpracował z licznymi pismami, w których drukowane były jego manifesty. Potem pracował
jako nauczyciel w Sokalu, Chrzanowie, Cieszynie. Studiował
w Paryżu. Wojna zastała go we Lwowie, gdzie pracował w bibliotece Ossolineum.
W 1941 r. został aresztowany przez gestapo pod zarzutem
współpracy z NKWD, lecz wkrótce, dzięki staraniom żony, został zwolniony z braku dowodów. Wtedy wrócił do rodzinnej
Gwoźnicy, gdzie do końca okupacji utrzymywał się z pracy na
roli. Kolportował wtedy swoje utwory w formie zbiorków rękopiśmiennych lub wydań konspiracyjnych. Po wyzwoleniu Rzeszowa, w sierpniu 1944 r., przystąpił do budowy „władzy ludowej”; pełnił funkcję Kierownika Wydziału Informacji i Propagandy Urzędu Wojewódzkiego. Potem przebywał w Lublinie,
Krakowie. Zapisał się do PPR (potem PZPR). Był dyplomatą
w Szwajcarii, dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

W 1958 roku wystąpił z PZPR. Potem był wiceprezesem PEN
clubu; wyjeżdżał do USA, Francji, Gruzji, Belgii, Jugosławii, na
Litwę, Ukrainę. Otrzymał wiele nagród państwowych.
Zmarł w 1970 roku w Warszawie. Został pochowany w rodzinnej miejscowości na cmentarzu parafialnym przy kościele
św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej.
Z okazji Stulecia Juliana Przybosia, poeci zaproszeni na festiwal „Wiosna Przemyska” oraz do publikacji w Nowej Okolicy
Poetów (Rok III nr 8 (2/2001) poświęcili mu wiele esejów. Oto,
co wtedy ja sama napisałam o poecie.

Mój Przyboś
Zastanawiam się czy byłabym tą samą osobą teraz, gdybym
nie zetknęła się z poezją Juliana Przybosia w roku 1970. Dowiedziałam się o jego istnieniu w dniu jego śmierci. Skrzyknięto
wtedy uczniów szkół rzeszowskich aby uczcili ten fakt recytując
wiersze. Usłyszałam przy okazji, że on sam był uczniem gimnazjum w Rzeszowie (dzisiaj: I LO) i wyobraziłam sobie jak przemyka w murach starej szkoły i po bruku ulicy 3 Maja (vel ulicy
Pańskiej, tzw.: Paniagi) w trzewikach umaczanych w gwoźnickim błocie.
Chyba dobrze się stało, że
wtedy nie poznałam jego wierszy z tomów Śruby i Oburącz,
bo mogłabym się zrazić do Przybosia na długo. Nie potrafiłabym w wieku 13 lat (i w ówczesnym systemie nauczania języka polskiego!) odróżnić maniery i frazeologii socrealistycznej
konstrukcji pseudo-poetyckiej
od awangardowej młodzieńczej
fascynacji techniką urbanistyczną. A wszystko to na dodatek: w relacji fragment życiakosmos, czyli podwójności semantycznej, co było bezwzględnym rygorem Zwrotnicy.
Również tematy militarne
nie zainteresowałyby uczennicy szkoły podstawowej znudzonej
wojenną lekturą obowiązkową o Bóg wie których wojnach. Dane
mi było rozpocząć moją przygodę z Przybosiem od wybranych
wierszy z tomów W głąb lasu i Równanie serca. Los mi sprzyjał.
Czy to z jakiej szumiwody? Spadu? Jaru?
Z Czeremoszu-Prutu?
Ktoś, śpiewając, jakby smyczkiem struny wody
dotknął
czółnem nurtu...
Kiedy mijał łodzią ciszę pierwszą z brzegu
(kiedy mijał? kędy minie?
wiosną?)
kiedy mijał echo echem, falę falą toczył,
popłynęła melodia w wiklinie,
świergot śnieguł...
(„Rzeki” z tomu Równanie serca)
Po latach natomiast zadziwi mnie niezmiernie swoboda
z jaką Przyboś „uniezwykla pejzaż” miast, wojny, z ich techniczną materią w apodyktycznych słowach raportu, odezwy,
unikając jakimś cudem patosu, a może tylko swoistym frenetycznym zmiękczeniem frazy, mitem, prawdą psychologiczną,
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iluminacją metafizyczną. Choć on sam już w roku wydania
Oburącz w 1926, w liście do poety Jalu Kurka, w moralnym
wymiarze określił swój tom jako „nieświadomy faszyzm syndykalistyczny”. I zabrzmiało to jak skrucha politycznego ekstremisty.
A oto fragment wiersza ze zbioru Równanie serca, gdzie
12 lat później opis miasta i okruchy wojny brzmią mniej arbitralnie w sensie prawd kosmicznych choć wciąż z dużą intensywnością zadziwienia fragmentami współczesności.
Stamtąd samochody rozsnuwają bezustannie perspektywę
perspektywę,
która
rwie się nagle u kolan.
Z mrowiska bezskrzydłych aut wyfrunie ich czysty pęd:
aeroplan.
Ruch mrowi się od aut, żelazo i mur mełły na zakrętach
szkło,
iskrzasta materia obryzgała mnie z bliska.
To tu.
Ostatni człowiek znikł pożarty przez tłum,
został tylko policjant jak świstak na kretowisku.
Tknięty jego pałeczką plac wytrysnął fontanną.
M‘sieur! Zasadź pestkę skaczącą w świstawce!
Tylko gwóźdź wykiełkował na jezdni...
Dym, pęd z benzyny, nim rozwinął się, zwiądł,
obtłuczony gradem kamienic.
To tu złoty prąd pędzi noc triumfalną.
Patrzę, kiedy wiersz przemieni się w racę.
(„Cztery strony”)
Myślę teraz, że bez względu na swoje pierwsze poetyckie afekty, romanse liryczne, dozgonne miłości, afery i rozczarowania
literackie, towarzyszy mi w formułowaniu myśli odważna, bezkompromisowa metafora, upodobanie do onomatopei (wzmocnione późniejszym spotkaniem Białoszewskiego) i żarliwość jednoznaczna każdemu wierszowi (która przeszła w emfazę po poznaniu Leśmiana). A zawdzięczam to właśnie Przybosiowi. Kiedy po latach staram się przywołać te pierwsze wrażenia zaglądając do przybosiowych strof, brzmią mi jednakowo współcześnie,
oryginalnie i żarliwie.
Erotyki są wciąż zmysłowe, tęskne i subtelne niedosłownością.
Ścieżkę, tyle razy odnoszoną z dwóch polan
nawzajem,
znów mi dłonią na rozstanie podajesz.
Odchodzisz:
zakręt
zachylił się brzóz dwuszeregiem.
Dnia ubywa jak sukni do kolan.
Jeszcze widać śmigające łydki, po chwili:
zakół
wpół owinął cię brzegiem.
Ode mnie – dokąd się udasz?
Pod pochyłym
uporem
pagóra
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oglądasz się, szukasz drogi, którą
– stojąc w wieczorze po uda. –
twoje nogi nieotwarte – zgubiły.
(„Ścieżka” w tomie W głąb lasu)
Wieś, las, natura są nadal w sposób nieprzenikniony porażająco filozoficzne, magiczne i metafizyczne, choć w przypadku
Przybosia bezpieczniej byłoby powiedzieć „transcendentne”.
Widnokrąg niesie mnie leśny
jak w plecionce z wikliny
w koło,
rozlega się ziemia naoczna.
Ugór – niebem się odął.
(„Echo” z tomu W głąb lasu)
Cicho,
Zmierzcha wypalony wieczór.
Spod barw wyziera ziemia – szczera.
Każdy badyl, jak księżyc – osobny.
(„Pola pochyłe” z tomu W głąb lasu)
Jak blisko ta wieś, od której jednej wygon wiódł!
(Miastu wotum powiesiłem Jasienina.)
...Ot,
już ojciec wraca na noc karymi przez bród,
Wielki Wóz błysnął nad Wilczem,
(– Nie wspominaj...)
a w sieni
(– Nie mamij...)
łaciaty księżyc
... leży
(„Miastu wotum” z tomu Równanie serca)

Teraz już wiem, że Przyboś jest nie tylko punktem odniesienia dla kilku pokoleń literacko świadomych Polaków, ale też
moim osobistym punktem zwrotnym w prywatnej historii literatury. Nigdy nie był dla mnie za ciemny, za zawiły, za wsobny, za
wieloznaczny w sensie rozumienia i identyfikacji z treścią zawartą w wybranych, co jeszcze raz podkreślam, wierszach. Nie
czułam się zagubiona w meandrach jego poetyki, a raczej uszlachetniona tym dopustem do tajemnicy.
Było to oczarowanie od pierwszego czytania, choć najpierw
przemawiało w strukturze gęsiej skórki, dreszczu, nim zostało
zrozumiane. Radość poetyckiego doznania zachęcała do podjęcia wysiłku aby tę treść zrozumieć.
Uświadomiłam sobie to dotkliwie niejednoznaczne piękno
poezji Przybosia studiując później poezję i epistemologię literatury amerykańsko-angielskiego poety T.S. Eliota. Według niego,
w wierszu najbardziej intrygujące są te miejsca, które zmierzając
do jakiegoś wzoru nigdy się w nim ostatecznie nie zasklepiają.
„To właśnie ten kontrast między stałym a zmiennym – to nieoczekiwane uniknięcie monotonii jest istotą wiersza”. Podobną
niepisaną receptę na pisanie dał mi właśnie Julian Przyboś swoimi wierszami.
Przyboś – słowiarz, wizjoner, materialista kosmiczny, „katastrofista radosny”, magik natury, awangardowy niezrozumialec
– wskazał mi bramę do świata, który nie-i-jest, do Leśmiana,
Eliota i jeszcze paru fascynacji ziemskich, dla których warto-inie żyć.

Tekst został pierwotnie opublikowany w piśmie „Biznes i Styl”
– przedruk za zgodą autorki Krystyny Lenkowskiej
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Śródziemne Morze Zmysłów
Dożyliśmy czasów, w których gwałtownie narastają nasze możliwości podróżowania po wszystkich zakątkach świata.
Czynią to już bardzo aktywnie liczne grupy społeczne.

Odrobina odwagi, determinacji, wyobraźni, marzeń oraz troszkę pieniążków
i wyruszamy na kolejne wyprawy. Niezależnie od tego można bardzo wszechstronnie i intensywnie eksplorować zasoby
i funkcjonalność Internetu. Interesując się
dowolnym zakątkiem świata od razu możemy obejrzeć go w Google Earth i zebrać
dalsze informacje z nim skojarzone w wieloraki sposób. I nadal, pomimo pokus niezmierzonych wirtualnych przestrzeni Internetu, wszechobecności wszelakich treści multimedialnych, wielu z nas ceni so-

nawet najbardziej ofiarna rodzina, pojedynczy przyjaciele nie podołają ustawicznemu
wysiłkowi pomagania potrzebującemu.
Z drugiej strony istotą dobrego funkcjonowania w życiu jest poczucie samodzielności, potrzeba niezależności i zdolność realizacji marzeń.
W dobie burzliwego rozwoju wszelkich
technologii niepełnosprawni mają szansę
na przynajmniej częściowe minimalizowanie utrudnień dzięki coraz liczniejszym
środkom technicznym. Oczywistym problemem stają się konieczne tutaj środki fi-

aparatów słuchowych, udźwiękowionego
komputera czy telefonu oraz szeregu innych urządzeń, nie mógłbym nawet marzyć
o jakiejkolwiek aktywności życiowej. Zupełną rewolucją stały się dla mnie audiobooki, książki i prasa w formie cyfrowej.
W ostatnich latach przeczytałem w ten sposób kilkaset książek, a co tydzień staram
się chociaż przejrzeć kilkanaście czasopism, w tym kilka z nich „od deski do deski”. Czyli jest dobrze. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Największym ograniczeniem dla mnie jest uzależnienie od
pomocy osób z otoczenia. Proszę sobie
wyobrazić całkowitą niemożność odbioru
treści wizualnych. Zarówno to, co chcą nam
pokazać prelegenci opowiadając o podróżach w świat, jak i opisane wyżej możliwości eksploracji w Internecie. Nie mówiąc
już o zwykłym wyjściu po bułki do pobliskiego sklepu, o uroku wiosennego pejzażu, czy rozkoszy obserwowania pięknej
kobiety. Słowem, chodzi o to, że wciąż nie
ma remedium na określone dysfunkcje.
Można z tym żyć lepiej lub gorzej. Bardzo wiele zależy od postawy otoczenia.
Nawet odrobina działań stwarza cuda.
A co dopiero, gdy następuje pewne skumulowanie dobrych mocy?

Poznać smak morskiego
żeglowania
Kapitan Borchardt – trzymasztowy szkuner gaflowy, wybudowany w Holandii jako oceaniczny statek towarowy

bie spotkania z żywymi, z krwi i kości ludźmi, którzy chcą podzielić się z nami wrażeniami z kolejnych swoich wypraw. Żywe
słowo, autorskie, zawsze nasycone emocjami fotografie oraz video ze wszystkich szlaków świata, tworzą istotę takich spotkań.
W Strzyżowie od lat regularnie możemy
uczestniczyć w takich spotkaniach w ramach Strzyżowskiego Klubu Podróżnika.
Nawiązuję do tej inicjatywy ze wszech
miar kapitalnej po to, by skonfrontować ją
z czymś, nad czym raczej nieczęsto zechcemy się zastanowić.
Obok nas żyją osoby niepełnosprawne.
Z samej definicji takiego określenia wynika, że ich funkcjonowanie każdego dnia jest
na różne sposoby utrudnione. Zawsze potrzebna jest jakaś forma pomocy. Najważniejsza jest obecność pomocnej, żywej dłoni, życzliwość osób w otoczeniu. Niestety,

nansowe. A te zawsze są dostępne w ograniczonym zakresie. Niezbędna jest aktywność własna zainteresowanych pomocą.
Dodatkowo wciąż mamy do czynienia
z bardzo niską świadomością społeczną.
Motorem wszelkich zmian na lepsze może
być uruchomienie wyobraźni i rzeczywistych pokładów dobrej woli w otoczeniu
społecznym.
Jestem osobą pozbawioną wzroku
i mam szczątkowy słuch. Swoim życiorysem zaświadczam, że pełnia życia w takich
warunkach jest możliwa. Różnorodnością,
zakresem moich aktywności mógłbym obdzielić kilku całkiem sprawnych osobników. Naturalnie otrzymałem wiele form
pomocy od ludzi i instytucji. Zawsze konieczna była moja własna aktywność i niezależnie od tejże, mądrość i dobra wola otoczenia. Bez użycia dwóch bardzo drogich

Trzydziestoparoletni Artur Labudda, od
dwudziestu lat pozbawiony obu nóg, czyli
straszliwie okaleczony fizycznie, jest fenomenem siły woli i charakteru. Ma piękny,
męski głos, imponuje niezwykłą kondycją
fizyczną i spokojem charakteru. W Internecie możemy poznać przynajmniej niektóre
jego wyczyny. Przepłynął z towarzyszem na
kajaku z Bieszczad do Świnoujścia ponad
1300 km w 32 dni, objechał na quadzie całą
Polskę wzdłuż granic (6000 km), z przyjaciółmi dojechał do Irkucka i z powrotem na
starym, radzieckim UAZ-ie, który osobiście
wyremontował. Jest sternikiem motorowodnym, żeglarzem, nurkiem. W głowie wciąż
projektuje nowe przedsięwzięcia.
W styczniu 2013 roku siedzieliśmy razem, ramię w ramię w autobusie jadąc do
Monte Carlo. Oto bowiem spełniało się
moje wielkie marzenie. Dzięki wizjonerskiej
energii niewidomej gdańszczanki, Sylwii
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Magdaleny Skuzy oraz grona jej przyjaciół,
dzięki stworzonej przez nich Pomorskiej
Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych KEJA, ja i trzydziestka innych
osób niewidomych, z dysfunkcjami narządów ruchu, po urazach neurologicznych
i z ubytkami słuchu, mogliśmy poznać smak
morskiego żeglowania. Przez tydzień znajdowaliśmy się w bajkowym świecie radości,
przyjaźni, względnego poczucia uwolnienia
od doraźnych trosk. Pod wodzą niezwykłego kapitana Janusza Zbierajewskiego, pod
opieką rasowych ludzi morza (oficerowie
Waldemar Mieczkowski, Piotr Wroński,
Miłosz Romaniuk, Mateusz Sowiński, bosman Mateo, mechanik Brunon i kuk Iza)
spędzaliśmy czas w sposób, jakiego nigdzie
indziej nie moglibyśmy zaznać. Cały rytm
życia uległ przestawieniu na tryb wachtowy.
Przez tydzień chłonęliśmy egzotyczną atmosferę życia na szlaku.
Wachty, posiłki, szkolenia, wieczory
z gitarą, wspomnieniami, anegdotami. Arcyciekawe było wzajemne poznawanie się.
Każdy z nas niósł coś interesującego. Sam
fakt, że był pośród nas, świadczył o tej odrobinie odwagi marzeń. Na ogół mógł opowiedzieć o sobie coś co zaskakiwało, budziło podziw. Niepełnosprawność stanowiła szczególne tło tych wypowiedzi.
Po Morzu Liguryjskim żeglowaliśmy na
świetnym, trzymasztowym szkunerze „Kapitan Borchardt”. Jest to najstarszy (rok wodowania 1918) obecnie pływający od
dwóch lat pod polską banderą żaglowiec,
po kompleksowej modernizacji, bardzo
komfortowy. Jako szczególny znak od losu
odbieram fakt, że mój pierwszy morski rejs
odbył się pod patronatem słynnego kapitana Karola Olgierda Borchardta. Czytając
ponad 40 lat temu jego znakomite książki,
zachwycając się ich porywającymi treściami, niesionymi wartościami, nie przeczuwałem, że będzie mi dane tak zainaugurować moje morskie żeglowanie.

Nieskończona przestrzeń
morza i nieba
Każdy wie, że Monte Carlo to miejsce
magiczne. Prestiż, bogactwo, historia miejsca i rodu Grimaldich, architektura, bajeczna marina pełna jachtów są jak z legendy
o pięknej księżniczce i arcydzielnych mężczyznach. Stąd wypłynęliśmy.
Spróbujmy wczuć się np. w takie klimaty, gdy wśród nocy nieśmiało przecinanej oświetleniem żaglowca, w szumie wiatru i fal z białymi grzywami na grzbietach,
kołysany tymiż falami żaglowiec niósł nas,
zwyczajnych ludzi gdzieś w dal. Dookoła
nieskończona przestrzeń morza i nieba.
Czasem widoczne były światła dwustumetrowej długości wycieczkowca. Ktoś z nas
sterował, jedni mu towarzyszyli, drudzy

wiedli niekończące się dyskusje, inni czuwali na oku, popijali kawę lub herbatę
w kubryku, a kto musiał, spał. W takiej scenerii rosła siła marzeń, pragnienie by móc
żyć pełniej, by mocniej zwalczyć ograniczenia niepełnosprawności. Jakieś dobre słowo, psalm niesiony w mroczną dal nocy,
wyśpiewany pięknym głosem sopranistki,
męski głos nastrojowo nucący przy akompaniamencie gitary stanowiły o potężnym
ładunku przeżyć.
Kolejnym portem było śliczne, maleńkie Bonifacio na południowym krańcu skalistej Korsyki. Stąd widać już było (12 km)
Sardynię. Styczeń to czas poza sezonem.
Cisza, spokój, spacer stromymi uliczkami,
świetne, miejscowe czerwone wino i kozi ser
zaserwował nam los tak jak sobie wymarzyłem. Marina ukryta była na końcu długiej,
wąskiej zatoki pomiędzy stromymi zboczami. Rytuał wejścia i cumowania miał dla
mnie ów magiczny klimat, jaki śnił mi się
od najdawniejszych lat, od pierwszych lektur o morzu. Brak wzroku odbierał nam lwią
część wrażeń. Oficerowie i widzący spośród
nas starali się opisywać pozostałym mijane
widoki, sceny, sytuacje i pejzaże. Fachowo
nazywa się to „audiodeskrypcja”. Dzięki niej
możemy odbierać niedostępne treści, informacje, uczestniczyć chociaż odrobinę bardziej w zwykłym życiu.
Dalsze żeglowanie wiodło nas wzdłuż
wschodnich wybrzeży Korsyki ku włoskiej
Elbie, gdzie z kotwicowiska do kei w Portoferraio przewoził nas motorówką bosman Mateo. Spacerując po historycznej
miejscowości zatrzymaliśmy się na chwilę
koło domu, w którym więziono Napoleona
po pierwszej klęsce. Na zewnątrz wystawiono kamienną wannę, z której korzystał ów
mały człowiek wielkiej historii. Potem miał
jeszcze swoje sto dni, klęskę pod Waterloo
i zesłanie na Świętą Helenę.
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Portem docelowym była Genua, gdzie
zacumowaliśmy tuż obok repliki XVIIIwiecznego żaglowca, który miał swoją rolę
w filmie „Piraci” Romana Polańskiego.
Wskrzesza ona piękno i romantyzm sprzed
wieków. Oczywiście były spacery uliczkami wokół Porto Antica i zakupy drobnych
pamiątek.
Szczupłe ramy artykułu skłaniają mnie
do zasugerowania Czytelnikom, aby zechcieli samodzielnie poszerzyć wiedzę
o tematyce, którą tu poruszam. To właśnie
Polacy są prekursorami na skalę światową,
w dziedzinie żeglarstwa osób niewidomych.
Pierwsza była fundacja Gniazdo Piratów
i kapitan Janusz Zbirajewski. Od 2006 roku
realizują projekt Zobaczyć Morze (www.zobaczycmorze.pl). Co roku, na harcerskim
żaglowcu „Zawisza Czarny” pływają załogi
w połowie złożone z osób niewidomych lub
słabowidzących. W 2009 roku powstała
Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób
Niepełnosprawnych Keja (www.fundacjakeja.org.pl). Tytuł mojego tekstu jest nazwą
opisanego powyżej projektu Fundacji KEJA.
Jeszcze w tym roku zamierzam brać
udział w następnych rejsach morskich i na
Mazurach realizowanych przez obie fundacje. Metodą „podaj dalej” proszę o upowszechnianie idei, o których pozwoliłem
sobie tu napisać.
Niniejszą wypowiedzią pragnę wywołać
temat godnego życia dla każdego z nas. Pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem,
lekarstwem na bolączki w tej dziedzinie.
Problemem bywają np. lenistwo, brak wyobraźni i dobrej woli, brak marzeń.
Jakub Leśniak
Uproszczony model szkunera „Kapitan Borchardt”, wykonany przez Miłosza Romaniuka, pozwolił nam „zobaczyć” kształty i piękno żaglowca pod pełnymi żaglami.
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ
Jodi Picoult, „Pół życia”
Na ile ludzka rodzina przypomina relacje w watasze wilków?
Czy mamy prawo decydować o życiu lub śmierci krewnego, który znajduje się w śpiączce? Takie pytania stawia Jodi Picoult
w swojej bestsellerowej powieści „Pół życia”. To poruszająca historia o dramatycznych wyborach, więzach krwi i rodzinnych
sekretach. Luke Warren jest badaczem wilków – pisze o nich,
obserwuje ich zachowania. Poświęcił się tym zwierzętom bez
reszty. Przez dwa lata mieszkał nawet z nimi w leśnej głuszy,
niemalże stając się członkiem stada. Pod wieloma względami są
mu bliższe niż własna rodzina, z którą właściwie nie ma kontaktu. Jest samotny, odkąd żona go opuściła, a syn Edward wyjechał do Tajlandii. Niespodziewanie Luke
zostaje ciężko ranny w wypadku samochodowym, a wraz z nim siostra Edwarda, Cara.
Nagle wszystko się zmienia – Edward musi
wrócić do domu po latach nieobecności
i omówić z młodszą siostrą kwestię leczenia nieprzytomnego ojca. Trudno podjąć jakąkolwiek decyzję. W tej sytuacji nie ma
łatwych rozwiązań. A sprawę komplikuje
jeszcze fakt, że Cara i Edward nie są wobec siebie szczerzy. Jakie
tajemnice skrywają? Co stoi za pragnieniem, by pozwolić ojcu
umrzeć... lub utrzymać go przy życiu za wszelką cenę? Czego
życzyłby sobie sam Luke? Wilk wie, że członkowie stada potrzebują siebie nawzajem, a przetrwanie czasem idzie w parze z ofiarą.
Czy Cara i Edward także o tym pamiętają?
Imponujące opisy natury wilków, zachowań stadnych i hierarchii, która o nich decyduje, sprawiają, że powieść Picoult jest niezwykle prawdziwa oraz bogata w sensie psychologicznym i poznawczym... To historia, która może złamać wam serce, ale od
której nie będziecie się mogli odwrócić.

Maria Ulatowska, „Kamienica przy Kruczej”
Krucza 46 – wspólny adres, od którego zaczyna się każda
historia w tej książce. Opowieść o tym, że dom to nie mury, nie
cegły, tylko ludzie. Dzieje zwykłych ludzi na tle czasów, w których przyszło im żyć. Losy mieszkańców pewnej warszawskiej
kamienicy od roku 1937 do końca XX wieku.
Tosię i Piotra wiele dzieliło, ale łączył adres, który w ich świa-

domości został na zawsze. Przedzierając się
przez wojnę, okupację, powstanie, lata powojenne i wszystkie przemiany dziejowe, starali się zwyciężać okropności dnia codziennego. Miłość, trudne wybory, rozstania, walka o przetrwanie i o zachowanie własnej tożsamości – szukali własnego szczęścia bez
względu na wszystko. I najważniejsze – z optymizmem, dzięki któremu wszystko może się
udać. A czasami... uda się coś, o czym nie
śmiało się nawet marzyć.
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Powroty
Początkiem marca br. ukazała się staraniem Towarzystwa na
Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka Chrapkiewcza-Chapeville’a książka pt. „Powroty”, zawierająca materiały biograficzne dotyczące
profesora Chrapkiewicza-Chapeville’a. Stanowi ona zbiór najważniejszych tekstów, które ukazały się w prasie polskiej, opisujących
zdarzenia związane z profesorem od wydania publikacji „Z Godowej w świat” (2006).
Jak piszą we wstępie książki redaktorzy Jerzy J. Fąfara oraz Stanisław Urbanik:
(...) Wszystkie przytoczone w książce fakty wydarzyły się w naszym środowisku, zarówno te odległe, jak i zupełnie współczesne. Dla
profesora przytoczone zdarzenia mają charakter osobistej retrospekcji i nawiązują do zdarzeń, które na zawsze utkwiły w jego
pamięci; niektóre z nich są powrotem do miejsc, czasów dzieciństwa i młodości, inne – z najnowszych podróży w ojczyste strony.
Wszystkie jednak nacechowane są olbrzymim ładunkiem emocjonalnym, są powrotami, nawrotami, przypomnieniami, zakolami w podróży zwanej życiem, w której wszystko zdarzyć się może,
tak jak w płynącej od źródeł rzece.
Zachęcamy do lektury!
Redakcja
Powroty. Materiały do biografii profesora Franciszka ChrapkiewiczaChapeville’a pod red. Jerzego J. Fąfary i Stanisława Urbanika, wyd.
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie, Rzeszów
2013.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

Stephen King, „Dallas’63”
Po raz pierwszy w nowym roku
kalendarzowym spotkaliśmy się
26 stycznia. To kolejne spotkanie
DKK, na którym przyszło nam się
zmierzyć z liczącą ponad osiemset
stron powieścią S. Kinga „Dallas’63”.To piękna opowieść o miłości wbrew rzeczywistości
i czasowi. Zamach na prezydenta, sytuacja społeczno-gospodarcza Ameryki to tylko tło w powieści Kinga dla tego co najważniejsze. Książka „gruba”, ale do tego stopnia wciągająca, że
jej grubość nie przeraża. Skłonność Kinga do wodolejstwa wybaczona z uwagi na jego mistrzowskie trzymanie w napięciu.

Jest i dowcip (pewne cytaty godne zanotowania!), jest akcja trzymająca
w napięciu, są wreszcie na końcu łzy
i wzruszenie. Cenne też posłowie autora. Powieść „Dallas’63” to niesamowity klimat lat 50. i 60. (smak piwa
imbirowego, brak telefonów komórkowych...), to lata w jakich nie przyszło mi się urodzić, a może bym chciała. To King w doskonałej formie.
Prowincjonalne miasteczko Lisbon Falls. Bohaterem jest 35letni Jake Epping. Obecnie pracuje jako nauczyciel i dodatko-
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Odpowiedzialność
za długi spadkowe
Częstym problemem pojawiającym się
po śmierci bliskiej osoby jest dziedziczenie po niej długów spadkowych. Spadek to
nie tylko określone dobra materialne, ale
również zobowiązania, jakie zmarły zaciągnął np. zaległy czynsz, niezapłacone rachunki i niespłacone kredyty. Wszystkie te
zobowiązania nazywamy długami spadkowymi.
Spadkobierca nabywa spadek już
w chwili śmierci spadkodawcy. Nabycie to
nie ma jednak charakteru ostatecznego.
Spadkobierca może bowiem zadecydować
czy odziedziczony majątek przyjąć, czy odrzucić, a jeśli przyjąć, to w jakim zakresie.
Spadkobierca może przyjąć spadek bez
ograniczenia odpowiedzialności za długi
(przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek
z ograniczeniem tej odpowiedzialności
(przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)
bądź też spadek odrzucić.
Od tego czy spadkobierca przyjmie spadek wprost, czy też z dobrodziejstwem inwentarza, zależeć będzie zakres jego odpowiedzialności za długi spadkowe.
W razie przyjęcia prostego spadku
spadkobierca, co do zasady, ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, tj. ponosi on odpowiedzialność
z majątku spadkowego oraz z całego swojego majątku osobistego do wysokości tych
długów, bez względu na to jak bardzo zadłużony był spadkodawca. Następuje to

w sytuacji, gdy spadkobierca w terminie
6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy nie złożył żadnego oświadczenia co do przyjęcia/odrzucenia spadku
bądź gdy złoży oświadczenie o przyjęciu
spadku przed Sądem bądź notariuszem
w w/w terminie, lecz nie ograniczy w nim
swojej odpowiedzialności za długi do wartości odziedziczonego spadku.
W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi
ograniczoną odpowiedzialność za długi
spadkowe. Spadkobierca taki ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do
wysokości stanu czynnego spadku ustalonego w spisie inwentarza. Jeśli więc spadkobierca odziedziczy majątek wartości
30.000 zł a długi pozostawione przez spadkodawcę wynoszą 60.000 zł wówczas spadkobierca odpowiada wobec wierzycieli jedynie do kwoty 30.000 zł w pozostałym zakresie wierzyciele nie odzyskaliby należnych im kwot. Aby dziedziczyć w taki właśnie sposób niezbędne jest złożenie w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o śmierci spadkodawcy oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza (przed Sądem lub notariuszem).
Tylko takie oświadczenie gwarantuje ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe. Jedynie w przypadku spadkobierców
nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletni) albo takich, co
do których istnieje podstawa do ubezwłasnowolnienia całkowitego albo osób prawnych, brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Jeżeli spadkobierca spadek odrzuci nie
odpowiada za długi spadkowe i nie dziedziczy żadnego ze składników majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Należy
jednak zwrócić uwagę że zgodnie z art.
1020 Kodeksu Cywilnego spadkobierca,
który spadek odrzucił, jest traktowany
w taki sam sposób jak spadkobierca, który
nie dożył otwarcia spadku. Odrzucenie
spadku może spowodować więc, iż odzie-

wo udziela korepetycji dla dorosłych. Jego monotonne, zwyczajne życie odmienia się za sprawą kolegi Ala, który na zapleczu swojego małego baru ma portal pozwalający na podróż do
1958 roku. Al uważa, że dzięki temu przejściu można uratować
życie wielu ludzi, w tym prezydenta Kennedy’ego. Sam jednak
zmaga się z nowotworem, więc tą misję powierza Jake’owi. Mężczyzna przenosi się więc w przeszłość. Czy jednak uda mu się
zapobiec zamachowi? Jakie przygody czekają na bohatera? Jedno jest pewne... Z pewnością będzie to niezwykła wyprawa.
Książka oscyluje wokół dobrze znanego motywu jakim jest
podróżowanie w czasie i zmienianie przeszłości ze wszystkimi
konsekwencjami. Jednak King potrafił go przedstawić w niekonwencjonalny i szalenie intrygujący sposób. Poza tym autorowi udało się idealnie oddać ducha lat 50. i 60. XX wieku.
Świat rock and rolla czy muzyki Elvisa to tylko początek, ponieważ oprócz zalet w świecie króluje też segregacja rasowa czy

27

dziczony zostanie on przez dzieci odrzucającego spadek. W tej sytuacji również
i one zmuszone będą do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.
W praktyce zdarzać mogą się sytuacje,
w których nie wiemy o długach spadkodawcy i składając oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub nie składając żadnego oświadczenia, zostajemy zaskoczeni
koniecznością spłaty zaciągniętych przez
spadkodawcę zobowiązań. Kodeks Cywilny przewiduje taką sytuację. Zgodnie z art.
1019. § 1 tego kodeksu jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
zostało złożone pod wpływem błędu (również co do tego że był obciążony długami)
możemy się uchylić od jego skutków składając oświadczenie tej treści przed Sądem.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I
CSK 85/11 o błędzie co do przedmiotu
spadku (a więc również co do długów spadkowych) można mówić tylko wtedy, gdy
brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku
staranności po stronie spadkobiercy, czy
też inaczej, gdy „błąd jest usprawiedliwiony okolicznościami sprawy”. Orzecznictwo nakłada więc na spadkobiercę obowiązek podjęcia prób ustalenia co wchodzi w skład majątku spadkowego. Sąd Najwyższy uznał za usprawiedliwiony również
błąd w postaci nie złożenia żadnego
oświadczenia co do przyjęcia/odrzucenia
spadku osoby, która nie utrzymywała kontaktów ze spadkodawcą i nie znała jego
sytuacji materialnej, stwierdzając, iż bierność takiej osoby (brak poszukiwania majątku i długów spadkodawcy) nie jest spowodowana niedołożeniem przez niego
należytej staranności. Zgodnie z art. 88
§ 2 Kodeksu Cywilnego uprawnienie do
uchylenia się skutków oświadczenia
o przyjęciu spadku wprost (braku złożenia jakiegokolwiek oświadczenia) wygasa
z upływem roku od dnia jego wykrycia.
Adwokat Mateusz Kozimor

stosowanie używek. Język jest ciekawy, dynamiczny a akcja toczy się żwawo, więc książka wciąga z zawrotną siłą i nie pozwala na chwilę odpoczynku. Będzie napięcie, ale nie zabraknie
też i nieco humoru. Jedynym minusem jest mnogość bohaterów, ale z drugiej strony byli oni w ciekawy sposób przedstawieni, więc da się to wybaczyć, podobnie jak przydługie opisy.
„Dallas’63” to zaskakująca książka najbardziej znanego pisarza grozy. Nie jest to jednak horror, ale świetnie nakreślona
panorama obyczajowa Ameryki lat 50., z wątkami historycznymi i politycznymi. Jest to opowieść o ludzkich wyborach, które
potrafią zmienić życie wielu ludzi oraz historia poświęcenia,
które wymaga nieraz znacznych kompromisów i wyrzeczeń.
Godna polecenia miłośnikom Kinga i nie tylko!
Marzena Midura
DKK przy BPGiM w Strzyżowie
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(i przymrużonym okiem...)
Pieni¹dze czêsto
kosztuj¹ zbyt wiele
Ralph Waldo Emerson
Będzie to opowieść o monecie nominału pięciozłotowego, czyli takiej, na którą
zwracamy uwagę licząc drobne.
Jakiś czas temu w biurze, pracując sobie spokojnie, wyciągnąłem z kieszeni stosik drobnych, by nareszcie przenieść je do
portfela rezygnując ze sztucznego wypychania kieszeni. Przerzucałem sobie monety z ręki do ręki, kiedy moje spojrzenie
zatrzymało się na kartce A-4, którą już
dużo wcześniej powinienem był wrzucić
do niszczarki. Nagły impuls do działania
rozkazał mi zrobić to natychmiast.
Niestety, oprócz kartki papieru, w metalowe zębiska zsunęła się jedna z monet
i to akurat ta o największym nominale.
Niszczarka najpierw zazgrzytała ostrzegawczo, jęknęła z rezygnacją niczym Natalia Siwiec przeglądająca pytania z egzaminu dla gimnazjalistów, by na koniec
zamilknąć złowieszczo.
– Jak pech, to pech! – mruknąłem padając na kolana, by pogrzebać w ścinkach.
Szybko odnalazłem zgubę, uniosłem ją na
wysokość oczu. Srebrna obramówka była
ukąszona wystarczająco jadowicie, by wygięta zadziorem do góry mogła z powodzeniem służyć za „niebezpieczne narzędzie”. Pozłacane wnętrze zaś, zdumione
potężnym ciosem, wypadło nagle prawie
na moje czoło.
Miałem przed sobą ciasteczko z dziurką.
– Będziesz miał wisiorek! – parsknął
kumpel przyglądający się wszystkiemu
z boku.

Jak niepyszny schowałem niepełnosprawną monetę do portfela, obiecując sobie ostrożność na przyszłość. I zapomniałbym o całym zdarzeniu, gdyby nie to, że
zawsze podczas płacenia za zakupy, akurat ta moneta jako pierwsza zsuwała się do
mojej dłoni.
– Tym nie może pan zapłacić! – mówili jedni.
– Ta moneta jest zepsuta – wtórowali
inni.
– Wygląda jak dwa złote, ale ta cyferka
to chyba piątka? – zapytywali pozostali.
Doprowadziło to w końcu do tego, że
postanowiłem sobie solennie, zaraz po nowym roku, wymienić wadliwy nominał.
Zapytacie: a dlaczego po prostu nie wyrzucić? Pewnie, tylko czy ktoś, kto pieniędzy nie szanuje, zasłuży sobie na nie?
Oczywiście, nie było to moim priorytetem ani motorem na kolejne dwanaście
miesięcy, ot przy okazji, będąc w pobliżu,
postanowiłem sobie odwiedzić Narodowy Bank Polski, który oprócz tego,
że jest Narodowy i Polski, szczycił
się również wymienialnością złomu na walutę. Zaszedłem, załatwiając sprawy w Poczcie Polskiej,
o której, kurrrcze, napiszę w innej
notce.
– Dzień dobry i Szczęśliwego Nowego Roku! – wrzasnąłem na powitanie
z szerokim uśmiechem, za co już należała
mi się prezesowska odprawa.
– Witamy, w czym możemy pomóc?
– To naprawdę nic wielkiego. Mam monetę na wymianę.
– Proszę pokazać.
Wysupłałem ciasteczko, delikatnie podając je na otwartej dłoni.
– Proszę uważać, środek wylatuje –
szepnąłem konspiracyjnie.
Pani nie uważała, albo ja mówię niewyraźnie. Moneta rozczłonkowała się na
jej kasztanowych oczach.
– Wylata... – sapnęła zdumiona.

– Mówiłem, że wylatuje.
Pani oglądała wszystkie dwie części
składowe z takim zaaferowaniem, jakby
pierwszy raz widziała takowe dziwo.
– To nasze 5 złotych – podpowiedziałem, chcąc się podlizać.
– Widzę! – odburknęła awers zamieniając na rewers.
– Po drugiej stronie jest orzeł – znowu
starałem się być pomocny.
– Widzę... Wie pan, ja mogłabym to
panu wymienić, ale muszę skonsultować
się z przełożoną.
Poczułem się ważny, doceniony. Zupełnie tak jakbym przyniósł do banku okrągły milion w monetach.
– A proszę uprzejmie.
Konsultacja trwała dwadzieścia minut,
po której zostałem osaczony pytaniami:
– A jak?
– A gdzie?
– Jest pan pewny?
Pod koniec nie byłem pewny już
niczego, nawet własnej daty
urodzenia.
– Bardzo nam przykro...
– ława przysięgłych wydała
wyrok – Nie możemy tego
panu wymienić na miejscu.
– A poza miejscem?
– Musi pan wypełnić formularz... o ten... a potem wysłać
go, wraz z monetą, na ten adres. Najlepiej
poleconym.
– Ile to kosztuje?
– 3,80. Za decyzję o wymianie nie bierzemy odpowiedzialności. Proszę być
przygotowanym również na odpowiedź negatywną.
Jeśli nie wiecie, czego życzyłem Paniom z Narodowego Banku Polskiego na
odchodnym, to sobie wyobraźcie. Niech
Was owa wyobraźnia nie ogranicza.
Moneta oczywiście, zostanie mi na pamiątkę.
Tamirian

Strażacy zwycięzcami
V Strzyżowskiej Munduriady
Drużyna Państwowej Straży Pożarnej
w Strzyżowie zwyciężyła w V Strzyżowskiej Spartakiadzie Służb Mundurowych
w narciarstwie alpejskim, która odbyła się
w dniu 22 lutego br. na stoku „Oaza Ski”
w Strzyżowie. W slalomie narciarskim rywalizowało ponad trzydziestu zawodników. Obok przedstawicieli Państwowej
Straży Pożarnej w Strzyżowie w spartakiadzie wzięli udział także: członkowie
ochotniczej straży pożarnej, policjanci,
strzelcy, żołnierze, leśnicy, księża oraz

członkowie pogotowia ratunkowego.
Zawody odbyły się w dwóch kategoriach – drużynowej i indywidualnej. Drużynowo najlepsi okazali się przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej
w Strzyżowie, na drugim miejscu podium
uplasowali się przedstawiciele Pogotowia
Ratunkowego w Strzyżowie, zaś III miejsce przypadło w udziale przedstawicielom Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
W kategorii indywidualnej najlepsi byli:
Waldemar Kiebała – I miejsce (straż),

Piotr Żak – II miejsce (pogotowie), Mateusz Pałys – III miejsce (pogotowie) oraz
Damian Moskwa (straż), Grzegorz Żybura (OSP), Aleksandra Stodolak (strzelec), Adamczyk Robert (strzelec), Sławomir Wilusz (OSP), Mariusz Szczygieł (21
Batalion Dowodzenia), Waldemar Góra
(strzelec).
Nagrody dla zwycięzców, w postaci
pucharów i akcesoriów narciarskich,
ufundował Burmistrz Strzyżowa.
ap

Waga i Miecz marzec 2013

29

Przemysław Pawelec, Stowarzyszenie Idokan Polska

Prezes Stowarzyszenia Idokan Polska w Monachium i Neuffen
W dniach od 3 do 9 lutego 2013 roku
odbyło się w Niemczech międzynarodowe
Seminarium naukowe i metodyczne Deutscher Dan-Traeger Und Budo-Lehrer Verband e.V. (DDBV) oraz Stowarzyszenia
Idokan Polska (SIP), reprezentowanego
przez jego prezesa, prof. dra hab. Wojciecha J. Cynarskiego, mieszkańca Strzyżowa.
Główny temat tego seminarium brzmiał
„Filozoficzne podłoże zendo karate i jego
przełożenie na praktykę”, a samo wydarzenie miało miejsce w Szkole Sportowej „JiuJitsu und Karate Schule Lothar Sieber”
w Monachium, a także w „Karateschule
H. Weitmann” w Neuffen.
Spotkanie to było nie tylko kolejną
formą współpracy pomiędzy wymienionymi wyżej stowarzyszeniami i prywatnymi
szkołami, ale także częścią realizacji programów międzynarodowych badań naukowych prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (na temat instytucjonalizacji sztuk
walki w Europie), a także badań projektu
SIP (IPA 2). Nie mniej ważną kwestią miało być określenie współpracy SIP oraz European Jujutsu & Kobudo Committee
(EJKC) i International Martial Arts and
Combat Sports Scientific Society
(IMACSSS).
Wyjazd (o charakterze naukowo-badawczym i metodyczno-szkoleniowym)
prof. Cynarskiego był formą kontynuacji
20-letniej współpracy Stowarzyszenia Idokan Polska i Uniwersytetu Rzeszowskiego
z jednej strony, a Szkoły Sportowej pana
Lothara Siebera i DDBV z drugiej. Dzięki
wsparciu rektora URz, możliwe było po
raz pierwszy odbycie tej podróży drogą
powietrzną.
W trakcie otwarcia prezes SIP wręczył
meijin L. Sieberowi i sensei H. Sieber Medale XX-lecia Stowarzyszenia Idokan Pol-

ska w podziękowaniu za to, że to dzięki
państwu Sieber tradycja organizacji Idokan
i kilka odmian sztuk walki dotarło do Polski, a samo Stowarzyszenie (jako towarzystwo naukowe, edukacyjne i sportowe),
mogło zaistnieć (kontynuując teoretyczne
i praktyczne badania wiedeńskiej Akademii Idokan Europa).
Głównym tematem wspomnianego
spotkania naukowców była filozofia zendo
karate tai-te-tao, a także analiza aktualnej
sytuacji karate w Europie (w tym zaś zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych i programie nauczania Szkoły L. Siebera) i ogólnych tendencji wpływających na zmiany
w całym europejskim karate. Drugim tematem była historia judo-do/ido, stworzonej w 1949 roku przez prof. Juliusa Flecka
„poszerzonej drogi judo”.
Rozpatrywano również kwestie związane z zagadnieniami metodycznymi nauczania, kształtowania umiejętności techniczno-taktycznych oraz egzaminowania, które w tym wypadku odnosiły się do sztuki
dobywania miecza (iaido), karate, judo
i judo-do, oraz innych sztuk walki i różnych form samoobrony. Warsztaty metodyczne dotyczyły nauczania jujutsu, zendo
karate, iaido i kobudo, a także realizowania idei ido Profesora Wally‘ego Straussa.
Prof. Cynarski poprowadził zajęcia z zakresu technik kopnięć wraz ze specjalistyczną rozgrzewką. Ponadto w Neuffen zademonstrował formy z kilkoma rodzajami
tradycyjnych broni (kobudo). Technik jujutsu i zendo karate nauczali Lothar Sieber
(10 dan) i Hannelore Sieber (9 dan).
Z racji pełnionych funkcji prezydenta
IMACSSS i SIP oraz bycia członkiem innych gremiów, prof. W. J. Cynarski wziął
udział w zebraniu liderów organizacji sztuk
walki i wyspecjalizowanych towarzystw
naukowych, które odbyło się w Mona-

chium. Jednym z tematów tego spotkania
była etyka w drodze sztuk walki, sprawy
organizacyjne (plany współpracy), a także
np. medycyna sztuk walki, czyli formy diagnozowania i terapii, będące przedmiotem
specjalizacji L. Siebera.
Ważnym wydarzeniem, zarówno dla
prof. Cynarskiego, jak i całego Stowarzyszenia Idokan Polska i IMACSSSS, było
otrzymanie przez niego z rąk L. Siebera 10
dana, czyli najwyższego stopnia mistrzowskiego w judo-do/ido, wraz z potwierdzającym ten fakt certyfikatem (Podobny otrzymał Klaus Haertel z Kiel). Ponadto shihan
Harald Weitmann otrzymał stopień 8 dan
i tytuł hanshi w zmodernizowanym okinawa karate, a jeden z jego asystentów – Heiko Hofmann – 5 dan. Z kolei L. Sieber
sam jest także hanshi w okinawa karate,
a tytuł ten i stopnie przyznali mu mistrzowie preferujący nazwę okinawa kenpo. Natomiast tytuł meijin posiada w jujutsu
i w karate (karate-do). Jest też głównym
mistrzem stylu karate idokan – zendo karate tai-te-tao.
Na koniec należy wspomnieć, że z dużym zainteresowaniem uczestników spotkań w Monachium, Neuffen i Weichs spotkał się niedawno wydany XII tom „Ido
Movement for Culture. Journal of Martial
Arts Anthropology”. Kilka osób zadeklarowało współpracę z tym pismem oraz wyraziło chęć działania w ramach IMACSSS.
Jednocześnie Prof. W. J. Cynarski zaprosił
też mistrza Siebera do Rzeszowa. Tu, na
obiektach UR, odbędzie się w marcu tego
roku III Sympozjum SIP. Meijin Sieber będzie podczas warsztatów głównym szkoleniowcem, przekazującym swoją wiedzę i doświadczenie osobom trenującym sztuki walki, a związanym mniej lub bardziej formalnie ze wspomnianym Stowarzyszeniem.


Fot. M. Wójcik
W V Strzyżowskiej Spartakiadzie Służb Mundurowych wzięło udział 9 drużyn
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Ferie zimowe
dla dzieci
Podkarpacka Liga
Pływacka Dzieci
– Park Wodny w Strzyżowie, 9.02.2013 r.
Ponad 200 zawodników wzięło udział w pierwszych w tym sezonie zawodach pływackich dla dzieci 10 i 11 lat w ramach współzawodnictwa dzieci
z województwa podkarpackiego.
Od ponad dwóch lat systematyczna praca z dziećmi daje efekty w postaci
coraz lepszych wyników i pozytywnie rokuje na przyszłość. System szkolenia
stworzony przez Centrum Sportu – bo pod takim szyldem występują młodzi
zawodnicy ze Strzyżowa – jest doskonałą wizytówką miasta i promocją Ośrodka Sportu. Ostatnie zawody pokazały, że tylko regularne treningi gwarantują
sukces. Dotyczy to głównie naszego zawodnika Mateusza Kozikowskiego, który
mógłby wygrać wyścig na 200 m stylem dowolnym, gdyby nie opuścił paru
ważnych treningów. A tak... TYLKO drugie miejsce z czasem 2:37,92 min.
Przegrał również nieznacznie walkę o podium na dystansie 50 m stylem motylkowym, zajmując 4 miejsce. Mamy nadzieję, że solidnie przepracuje okres
do następnych zawodów i poprawi swój wynik.
Duże nadzieje wiążemy
z naszą „najmłodszą gwiazdeczką” – 9-letnią Paulą Gawron.
Jej wyczyny budzą podziw i zazdrość wszystkich trenerów przyglądających się bacznie, jak
w krótkim czasie zaczynamy jako
młody klub „dreptać po piętach”
najlepszym.
Paula, będąc najmłodszą
uczestniczką zawodów, osiągnęła w rywalizacji ze starszymi od
siebie o dwa lata 8 wynik w stawce 21 zawodniczek występujących
na dystansie 100 m stylem dowolnym. Czas 1:33,54 min. jest naprawdę doskonałym rezultatem.
Tak trzymaj!
System szkolenia oparty na
Mateusz Kozikowski
selekcji do sportu wyczynowego
dzieci z klas I – III budowany jest
przy wysiłku głównie wolontariuszy Stowarzyszenia „Na start” i kilku nauczycieli – opiekunów najmłodszych klas Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie.
Dziwi trochę niechęć władz szkoły do rozbudowy systemu, który daje wymierne efekty, a dzięki staraniom byłej dyrektor – Pani Danucie Ziobro –
zaczął skutecznie funkcjonować. Kolejnym bowiem etapem rozwoju pływania
w Strzyżowie będzie konieczność utworzenia klasy sportowej o profilu pływanie. Ambicje trenera sekcji Edyty Wilk i mnie – jako dyrektora jednostki
budżetowej realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu dzieci
i młodzieży w tym mieście, a głównie trenujących dzieci – sięgają nieco dalej,
niż zwycięstwa w powiatowych igrzyskach...
Gratuluję i pozostaję ze sportowym pozdrowieniem.
Ryszard Kwiatek – Dyrektor CSTiR w Strzyżowie

Po raz kolejny Centrum Sportu zadbało o zimowy wypoczynek... od nauki dla dzieci.
Współpraca Ośrodka Sportu ze stowarzyszeniami kultury fizycznej zaowocowała w tym roku realizacją projektu, który był dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu w ramach organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach, w których znajdują się ośrodki narciarskie. Tym razem Stowarzyszenie „Na start”
podjęło się realizacji zadania, które choć było bardzo atrakcyjne dla dzieci, to wymagało dużego zaangażowania i wysiłku tych, którzy zechcieli uczyć
się jazdy figurowej na lodzie, czy też wykazali wiele
wytrwałości przy poznawaniu prawidłowych nawyków w jeździe na nartach zjazdowych.
Specjalnie dla nich zaprosiliśmy instruktorów
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego aż
z Gdańska i instruktorów Polskiego Związku Narciarskiego z Rzeszowa, by od samego początku dzieci mogły poznać te dwie trudne technicznie dyscypliny sportu podczas zabawy.
Ta forma nauki daje najlepsze efekty w sportowej edukacji i sprawia radość nie tylko dzieciom,
ale też rodzicom i opiekunom, gdzie po dwóch tygodniach pracy mogli oni podziwiać efekty pracy
na kończących ferie zimowe w województwie podkarpackim zawodach narciarskich. Tak było i tym
razem.
W ostatni dzień ferii rywalizowano na małym
stoku Centrum Sportu w dwóch przejazdach slalomu giganta, w czterech kategoriach wiekowych.
W przerwie pomiędzy przejazdami dzieci zaprosiliśmy na pyszną kiełbaskę z grilla, którą ufundował
Pan Marek Leśniak i Restauracja Bella Rossa.
Zwycięzcami okazały się wszystkie dzieci, które
slalom ukończyły. Rywalizacja jest bardzo ważnym
elementem w szkoleniu młodych adeptów narciarstwa, ale nie najważniejsza na tym etapie szkolenia,
dlatego też największe emocje wzbudziło losowanie nagród – niespodzianek wśród wszystkich
uczestników zawodów. Każdy cieszył się z nagród,
które ufundowali: Pan Mariusz Kawa, który zaprosił wszystkich na 5-cio składnikową olbrzymią
pizzę do swojego baru Bistro Break przy drodze
z Niebylca do Sanoka; Firma Triton, która przeznaczyła do losowania kamerki internetowe i zewnętrze pamięci wielobitowe oraz Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, które ufundowało ręczniki... wyłącznie do pobytów w Parku Wodnym.
Dziękuję Rzeszowskiemu Klubowi Narciarskiemu Sport-Partner, który jak zawsze sprawnie przeprowadził zawody narciarskie dla dzieci. Podziękowania składam instruktorom i pracownikom
Ośrodka Sportu oraz wszystkim wolontariuszom,
którzy pomagali przy realizacji projektu.
Wioletta Drozd
– prezes Stowarzyszenia „Na start”
(Fotorelacja z zawodów na okładce)
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w cenie
biletu!
Grota, która została zaadaptowana na
potrzeby wykonywania zabiegów inhalacji solankowych ma teraz bezpośrednie
wejście z poziomu hali basenowej naszego Parku Wodnego.
Klienci nasi mają możliwość już od
1 marca korzystania z zalet groty solnej
w cenie biletu!!!
Zabiegi inhalacji solankowej są bezpłatne w określone dni i godziny.
W marcu 30-minutowe seanse odbywać się będą w poniedziałki, środy i niedziele od godziny 10 do 12.
W pozostałe dni klienci chcący skorzystać z zabiegu inhalacji muszą wykupić bilet w kasie.
Dla nich też przygotowaliśmy cenę
promocyjną za grupowy seans inhalacji
solankowej w grocie. Promocja będzie
obowiązywała do końca czerwca, a cena
takiego seansu dla maksymalnie pięciu
osób to kwota 20 zł.
Warto skorzystać z oferty, gdyż oprócz
walorów mających wpływ na nasze zdrowie, nawet krótki pobyt po seansie w łaźni
parowej czy saunie, pozwoli doprowadzić
organizm do pełnego relaksu i odpoczynku, a to bardzo ważne, by pobyt w naszym
Parku Wodnym wraz z jego atrakcjami pozostawił efekt w postaci dobrego samopoczucia na kolejne dni pracy i zachęcił do
ponownej wizyty u Nas.

Serdecznie zapraszam!
Ryszard Kwiatek
– Dyrektor CSTiR w Strzyżowie
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Dzień Bezpiecznego Internetu
Policjanci w całym kraju włączają się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbywa się pod hasłem
„Serfuję. Respektuję”. Podczas spotkań informacyjno-edukacyjnych przypominamy o prawach i obowiązkach cyfrowego obywatela. Obszarem objętym szczególnym działaniem funkcjonariuszy będzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci.
Strzyżowscy policjanci w trakcie spotkań w szkołach
uczniom, nauczycielom i rodzicom przekazują niezbędne informacje dotyczące zagrożeń, jakie niesie nieumiejętność korzystania z Internetu. Wskazują sposoby
radzenia sobie z pojawiającymi się problemami,
uświadamiają dzieci na czym polega problem cyberprzemocy i jakie może mieć konsekwencje zarówno
dla ofiary, jak i sprawcy. O bezpieczeństwie w sieci
strzyżowscy policjanci rozmawiali już m.in. z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej oraz z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

i obozy znajdujące się na terenie powiatu strzyżowskiego. Nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W ramach „Bezpiecznych ferii” policjanci strzyżowskiej komendy oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie przeprowadzili kontrole zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży przebywających na obozie tanecznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku, obozie jeździeckim w Siedlisku Janczar w Pstrągowej, obozie sportowym na obiektach stoków narciarskich w Strzyżowie
oraz półkolonii sportowej zorganizowanej na obiektach Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
Kontrola warunków, w jakich odpoczywają dzieci polegała
między innymi na sprawdzeniu prowadzonej dokumentacji, warunków bytowych i sanitarnych. Przeprowadzono rozmowy
z dziećmi i opiekunami na temat bezpieczeństwa.
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wzajemna współpraca policjantów ze Strzyżowa z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną jest już wieloletnią tradycją
w realizacji założeń akcji „Bezpieczne ferie”. W najbliższym czasie odbędą się kolejne wspólne kontrole placówek organizujących zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.

Sprawdzono ilu bezdomnych
jest w powiecie
Policjanci, a także przedstawiciele służb i instytucji pomocowych, włączyli się w akcję Wojewody
Podkarpackiego sprawdzania ilości osób bezdomnych. Niesienie pomocy osobom bezdomnym, szczególnie w okresie zimowych, to jedno z ważnych zadań policjantów.
Na terenie powiatu decyzją Starosty Strzyżowskiego powołany został zespół zadaniowy ds. ustalenia liczby osób bezdomnych. Wśród przedstawicieli instytucji pomocowych znalazła
się również Policja. Policjanci, przedstawiciele służb i instytucji pomocowych 7 lutego w nocy skontrolowali altany, ogródki
działkowe, parki, pustostany, dworce i inne miejsca, w których
gromadzą się osoby bezdomne. Zebrane dane będą potrzebne
w procesie planowania działań i sposobów dotarcia do osób
potrzebujących pomocy, nieporadnym życiowo, a także tym,
którzy choćby jednorazowo takiej pomocy potrzebują.

Kontrole podczas
ferii zimowych
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kontrolowali warunki, w jakich odbywa się zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży. Sprawdzeniem objęto półkolonie

Policjanci dogonili włamywacza
Strzyżowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku
sprawcę kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczego
w Żyznowie. Sprawca ukradł papierosy, alkohol i artykuły spożywcze. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Około godziny 4 nad ranem policjanci z zespołu patrolowointerwencyjnego strzyżowskiej komendy zauważyli rozbitą szybę w sklepie spożywczym w miejscowości Żyznów. Ujawnili także ślady wewnątrz lokalu, a wokół sklepu ślady obuwia. Funkcjonariusze poszli tym tropem i kilkadziesiąt metrów dalej zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać w głąb
lasu. Policjanci pobiegli za mężczyzną, który po drodze wyrzucał trzymane w ręku przedmioty. Po kilkuminutowym pościgu
policjanci zatrzymali mężczyznę. 43-letni sprawca trafił do aresztu. Został już przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara
pozbawienia wolności od roku do 10 lat, bo taką sankcję kodeks
karny przewiduje za kradzież z włamaniem.
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Kampania społeczna
„Hazard. Nie igraj”

VI edycja plebiscytu
„Policjant, który mi pomógł”

Trwa pierwsza ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Hazard. Nie igraj”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na
ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych
wśród młodzieży oraz na problemy, które wynikają z uprawiania hazardu.

Do końca maja 2013 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tytułu „Policjant, który mi pomógł”. To VI edycja plebiscytu, który ogłosiło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Ta inicjatywa ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy
w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy
domowej.

W ciągu ostatniego roku blisko jedna czwarta mieszkańców
Polski powyżej 15 roku życia grała w gry na pieniądze. Wyniki
badań pokazują, że im gracz młodszy, tym bardziej zagrożony
uzależnieniem od hazardu. Wśród osób w wieku od 15 do 34 lat
odsetek graczy mających problem z hazardem jest najwyższy.
Niepokojące są zwłaszcza statystyki w najmłodszej grupie osób,
do 18 roku życia, w której odsetek zagrożonych wynosi ponad
12%.
W dniu inauguracji kampanii uruchomiona została strona
internetowa www.nieigraj.com.pl, na której można znaleźć więcej informacji na temat uzależnień od hazardu oraz samej kampanii.
Strzyżowscy policjanci podczas realizowania różnorodnych
przedsięwzięć profilaktycznych będą propagować informacje
o kampanii, zwłaszcza podczas spotkań z uczniami i rodzicami.
Źródło: www.nieigraj.com.pl

Tragiczny pożar w Strzyżowie
83-letni mężczyzna zginął w pożarze mieszkania, do którego doszło 20 lutego w jednym z bloków na ulicy 700-lecia
w Strzyżowie. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci i prokurator oraz straż pożarna.
Prokurator, policjanci i strażacy wyjaśniają okoliczności pożaru mieszkania. W trakcie tego zdarzenia w mieszkaniu prze-

Plebiscyt odbywa się od 2008 roku, patronat nad nim sprawuje Komendant Główny Policji. Ta inicjatywa daje ludziom możliwość wyrażenia wdzięczności za pomoc
i zaangażowanie policjantów w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozwala
podkreślić rolę, jaką odgrywają funkcjonariusze Policji w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast docenienie pracy policjanta pomagającego osobom krzywdzonym bez
wątpienia staje się dla niego motywacją do podejmowania dalszych, skutecznych działań w tym obszarze.
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji przyjmowane są w trybie ciągłym,
za pomocą formularza elektronicznego, który można znaleźć na
stronie internetowej Plebiscytu. Kandydatury można też zgłaszać tradycyjnie – wysyłając pisemne zgłoszenie pod adres: „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.
Należy wskazać dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego załączonego na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php). Zgodnie z regulaminem konkursu, termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji mija 31 maja 2013 r. Kandydatury zgłoszone po tym terminie zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni
kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”,
patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Tradycyjnie, Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu – w tym roku uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.
Asystent ds. informacyjno-prasowych
KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba

bywała 85-letnia kobieta i jej 83-letni mąż. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala, życia jej męża nie udało się uratować. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej przyczyną
pożaru było zaprószenie ognia.
Dokładną przyczynę tego tragicznego zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Krzysztofa Steca

Przed nami Święta Wielkanocne. To czas, kiedy możemy
w końcu bez pośpiechu usiąść wspólnie przy stole, by
porozmawiać i delektować się świątecznymi przysmakami. Poniżej podajemy sprawdzone przepisy na kilka tradycyjnych potraw, które zawsze się udają i zachwycą swym
smakiem każdego.

Wielkanocny chrzan
za okazane wsparcie
w tych trudnych chwilach
serdecznie dziękujemy
Rodzina

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie informuje, iż
w dniu 16 marca 2013 r. w godzinach 9.00 – 13.00 odbędzie
się
„DZIEŃ OTWARTY”
W tym dniu można będzie:
– uzyskać informacje dot. składania zeznań rocznych,
– uzyskać informacje z zakresu ulg i odliczeń podatkowych,
– pobrać druki do rozliczenia oraz broszury informacyjne,
– złożyć zeznanie podatkowe.
Równocześnie informuję, że dniach 29-30 kwietnia 2013
roku tutejszy urząd pracował będzie do godz. 18.00.

Dom Kultury „Sokó³”
INFORMUJE  ZAPRASZA

Składniki: 5 dużych łyżek chrzanu,
5 jajek, cukier do smaku (ok. 2 łyżek),
1 łyżeczka soli, 1 łyżka kwasku cytrynowego, 5 łyżek gęstej śmietany
Wykonanie:
Wszystkie składniki włożyć do
garnka i parzyć na parze. Gorące
wkładać do słoiczka, po wystudzeniu włożyć do lodówki. Tak pyszny i lekki chrzan może stać nawet 3 tygodnie.

Babka piaskowa
Ciasto: 1 kostka margaryny „Kasi”,
2 szkl. cukru, 6 jajek, 6 łyżek oleju,
2 łyżeczki proszku do pieczenia, olejek pomarańczowy, 2 łyżki octu, 2 szkl.
mąki ziemniaczanej, 1 szkl. mąki
pszennej oraz 2 łyżeczki kakao, margaryna i bułka tarta, cukier puder
Przygotowanie:
Wszystkie składniki miksujemy, ciasto nie powinno być zbyt
gęste. 1/4 ciasta odkładamy, a następnie mieszamy z kakao. Formę z kominem smarujemy margaryną i posypujemy bułką tartą.
Wlewamy jasne ciasto, a następnie kakaowe. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temp. 180°C. Pieczemy ok. 50 minut. Po
wystygnięciu babkę posypujemy cukrem pudrem.

Wielkanocny schab

MARZEC/KWIECIEÑ 2013
14.03. g. 17.00 Wernisaż wystawy poplenerowej Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego Łańcut-Lipnik
2012.
19.03. g. 10.00-15.00 Kiermasz Świąteczny – piękne palmy, misterne serwety i pisanki, dekoracyjne kwiaty z bibuły, nietypowe kartki oraz wiele innych rękodzieł artystycznych.
06.04. g. 18.00 Biesiada Żeglarska w programie szanty i piosenki żeglarskie organizowana przy współpracy z LOK Strzyżowie.

Składniki: schab – ok. 1-1,2 kg,
3 ząbki czosnku, vegeta mix, 2 łyżki
musztardy, łyżka oleju, zioła: tymianek, majeranek, oregano, pieprz
Sposób przygotowania:
Oczyszczony schab natrzeć vegetą mix i wstawić na godzinę do lodówki. Zioła (tymianek, majeranek,
oregano po 1 łyżeczce, pieprz – dla smaku) i rozgnieciony w prasce
czosnek wymieszać z musztardą. Tak przygotowaną pastą smarujemy
mięso i kładziemy w blasze wysmarowanej tłuszczem. Pieczemy
1,5 godz. w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C, od czasu
do czasu polewając wytwarzającym się sosikiem. Proste i pyszne.
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Zawody narciarskie w slalomie gigancie

Fot. Krzysztof Szaro

„Ferie z kulturką”
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Zajęcia plastyczne, taneczne i wokalne

Zajęcia taneczne w Domu Kultury„Sokół” w Strzyżowie

Młode mistrzynie quillingu z ZS
w Wysokiej Strzyżowskiej

Bajkowe makijaże wykonane przez uczniów z ZS
w Żyznowie

Karnawałowe kreacje i własnoręcznie
wykonane ozdoby

Pierwsze chwile
z mikrofonem

Tak powstawało kosmiczne imperium

Prezentacje solowe

Formacja ze Studia Ruchu M. Fąfary

Fot. J. Dyjak, A. Furtek, M. Fąfara, A. Korabiowska, B. Szlachta

Koncert na zakończenie ferii

