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Św. Barbara - świętość, zwyczaj czy legenda?
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Święta Bożego Narodzenia to czas radości,
spokoju i serdecznych spotkań w gronie rodziny.
Niech atmosfera tych Świąt wyzwoli w nas to, co najlepsze
i da energię do podejmowania wyzwań w nadchodzącym 2014 Roku.
Na ten wyjątkowy czas i cały następny rok
wszelkiej pomyślności mieszkańcom Gminy Strzyżów
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Szlachta

Burmistrz Strzyżowa
Marek Śliwiński

Świąteczny czas sprzyja refleksji,
rozmowom i spotkaniom w rodzinnym kręgu.
Pozwala też poczuć jak niezwykłym darem
są międzyludzkie więzi i jak wielką wartością
jest nasza polska tradycja.

Wszystkim naszym Czytelnikom i Współpracownikom
życzymy, aby święta Bożego Narodzenia
przyniosły wiele radosnych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi,
a Nowy 2014 rok obfitował w radość,
pomyślność i dni warte zapamiętania...
Redakcja „WiM”
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Bo¿e Narodzenie i ludzkie dzia³anie
„W Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm «wyjścia», do jakiego
Bóg zachęca wierzących. Abraham przyjął
wezwanie do wyruszenia do nowej ziemi
(por. Rdz 12, 2-3). Mojżesz usłyszał Boże
wezwanie: «Idź przeto teraz, oto posyłam
cię» (Wj 3, 10) i wyprowadził lud do Ziemi Obiecanej (por. Wj 3, 17). Do Jeremiasza powiedział: «pójdziesz, do kogokolwiek
cię poślę» (Jr 1, 7). Dzisiaj w Jezusowym
«idźcie» obecne są zawsze nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego
misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin
i każda wspólnota winni rozeznać, jaką
drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjścia tego wezwania: wyjścia
z własnej wygody i zdobycia się na odwagę,
by dotrzeć na wszystkie peryferie świata
potrzebujące światła Ewangelii” (Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium Papieża Franciszka, nr 20).
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Kiedy zamyślimy się nad ich przesłaniem, odkryć możemy to, o czym pisał
Papież Franciszek w swej adhortacji: na
fakt, że Bóg wchodzi w dzieje człowieka
nie można być obojętnym. Ludzie, którym
nie mieści się to w głowach, odrzucają to
przesłanie. Drażni ich kolęda, betlejemski żłóbek, krzyż. Drażni ich miłość, więc
na różne sposoby protestują przeciwko
niej: plakatem, tekstem, nawet stylem życia.
Dla wierzących te Święta powinny stać
się przeżyciem, które nadadzą dynamizmu naszej wierze. Co to znaczy w prakty-

ce? Może to, że szczerze zapytam siebie
jakie są moje reakcje na Boga, który staje
się człowiekiem w moim codziennym
życiu? Czy w pacierzu mówię Mu o tym,
że jest dla mnie ważny, choć w ludzkiej
słabości nieraz nie potrafię iść drogą, którą
wskazuje? Czy w sakramentach chcę się z
Nim spotkać? Czy w Biblii zasłuchać się
w Jego przesłanie? Czy potrafię przez życzliwość drugiemu człowiekowi pokazać
swą miłość do Niego?
A papież Franciszek mówi jeszcze
o jednej ważnej sprawie: czy potrafię
z prawdą o Bożym Narodzeniu wyjść poza
siebie? Jak Abraham, Mojżesz, Jeremiasz,
apostołowie. Wyjść do swoich Parafian, do
swoich dzieci, żony, męża, koleżanki czy
kolegi z pracy? Może nie tak, jak np. świadkowie Jehowy, którzy wciąż chcą rozmawiać na temat Boga, ale swoją radością
życia, życzliwością, umiejętnością słuchania i innymi „drobiazgami”, które tak naprawdę są bardzo ważne w codzienności.
Bo ewangelizacja dzisiejszego świata to
nie tyle słowo, ile postawa i przykład,
a świat o tyle będzie słuchał ewangelizatorów, o ile staną się świadkami.
Życzę serdecznie Czytelnikom „Wagi
i Miecza”, aby moc płynąca z prawdy
o Bożym Narodzeniu dodała nam – wierzącym – siły, byśmy – każdy po swojemu
– umieli stać się radosnymi świadkami Jezusa. Bo On nas dzisiaj też posyła. Jak tamtych sprzed wieków. Oni nie zawiedli.
Spróbujmy i my zmierzyć się z tym wyzwaniem, o którym tuż przed Świętami
przypomniał nam papież Franciszek.
Ks. Jan Wolak
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Czytelnicy pytają
– Burmistrz odpowiada
Na pytania czytelników odpowiada
burmistrz Marek Śliwiński
Przy okazji prac archeologicznych poprzedzających przebudowę rynku, kiedy
odkopana została zabytkowa studnia, mówiło się, że zostanie ona zachowana. Obecnie prace na rynku zostały już zakończone, studni nadal na nim nie ma a temat ten
ucichł całkowicie. Czy to już przesądzone,
że zabytkowej studni na strzyżowskim rynku oglądać jednak nie będzie można?
Istotnie, w trakcie prac archeologicznych na płycie strzyżowskiego rynku na-

trafiono na dawną studnię miejską.
Przy ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków opracowaliśmy dokumentację
techniczną i uzyskaliśmy pozwolenie na odbudowę studni.
Realizacja tego zadania, nieste- Projekt studni w dokumentacji technicznej
ty, niemożliwa była w ramach prowych. Liczę, że uda nam się pozyskać na
jektu rewitalizacji rynku.
Zadanie to możliwe będzie do zreali- nie środki zewnętrze z dotacji Konserwazowania w najbliższych latach po zgroma- tora Zabytków lub Unii Europejskiej.

dzeniu niezbędnych środków finanso-

Refleksje mijającego roku
Koniec roku to czas, kiedy właściwie wszyscy podejmujemy próbę refleksji nad tym, co wydarzyło się
w ostatnich dwunastu miesiącach.
Chciałbym i ja podzielić się z Państwem najistotniejszymi z perspektywy strzyżowskiego Samorządu wydarzeniami mijającego roku.
Dobiegający końca 2013 rok wspominać będziemy jako kolejny rok zmagania
się z kryzysem światowym, który dotknął
również Polskę. Z pewnością skutki kryzysu w znacznej części złagodziły dostępne
środki pomocowe Unii Europejskiej. Załamanie gospodarcze odczuliśmy również
w budżecie naszej gminy, zwłaszcza w zrealizowanych udziałach z dochodów od podatków z budżetu państwa i podatków lokalnych. Dzięki pozyskanym środkom
z Unii Europejskiej udało nam się zrealizować szereg ważnych, myślę, dla wspólnoty samorządowej gminy i miasta zadań.
Zaliczyć do nich należy z pewnością:
– budowę infrastruktury drogowej oraz
systemów hybrydowych z wykorzystaniem energii odnawialnej w Strzyżowie,
– termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzyżów – szkoły w Strzyżowie, Żarnowej
i Dobrzechowie oraz budynków Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego
Zarządu Oświaty,
– poprawę funkcjonowania i estetyki

przestrzennej rynku w Strzyżowie wraz
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę
techniczną służącą pobudzeniu społeczno-gospodarczego miasta,
– budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godowej,
– remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Dobrzechowie,
– remont budynku Domu Ludowego
w Żyznowie.
Najwięcej emocji wzbudziła przebudowa rynku. Nie można zapomnieć, że wraz
z przebudową rynku odrestaurowano
3 obiekty, tj. lokale na piętrze „Czarnej
sieni”, budynek biblioteki publicznej,
a także nieruchomość przy ul. Łukasiewicza 10 oraz przebudowano sieć kanalizacyjną, wodociągową, gazową i elektryczną
wokół rynku. Wartość tych robót przekroczyła 8 mln zł, z czego tylko 1,3 mln zł to
wkład własny gminy.
Rewitalizacja ma wpłynąć między innymi na pobudzenie społeczne gminy
Strzyżów, co daje się już zauważyć chociażby z racji większego zainteresowania
rynkiem i obiektami przeznaczonymi
głównie na działalność Muzeum Samorządowego. Coraz więcej mieszkańców akceptuje dokonane zmiany, zaś przyjezdni
je podziwiają. Nie bez znaczenia pozostaje również jakość wykonanych prac, ich
tempo i to, że głównym wykonawcą robót
była nasza lokalna firma Rembud.
Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem w mijającym roku było wdrożenie
nowej ustawy o zbiórce i utylizacji śmieci.
Uruchomienie zapisów ustawy, która na-

dal przysparza wielu gminom problemów,
dzięki zrozumieniu i właściwemu podejściu zdecydowanej większości mieszkańców, przebiegło bez większych zakłóceń.
Wiele gmin może nam pozazdrościć, że
deklarację dostawy śmieci złożyło niemal
95% właścicieli nieruchomości, z czego
na segregację zdecydowało się 82%. Myślę, że jest to efekt dotychczas prowadzonych działań edukacyjnych i wysokiej świadomości mieszkańców gminy. Z pewnością służy temu również niewygórowana
cena za odbiór i utylizację, jaką zaoferowało nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, które wygrało przetarg również na 2014 rok.
2013 rok był również kolejnym rokiem
racjonalizacji wydatków oświatowych.
Z obowiązku prowadzenia szkół niepublicznych dobrze wywiązuje się Strzyżowskie Towarzystwo Oświatowe. Z dużym
uznaniem odnoszę się do działalności innych, bardzo licznych w naszej gminie stowarzyszeń, z których część tradycyjnie korzysta z dotacji na działalność statutową
z budżetu gminy. Ze swoich zadań dobrze
wywiązują się jednostki organizacyjne
gminy, dając szeroki wachlarz ofert turystycznych, sportowych i kulturalnych. Doceniam inicjatywę Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji objęcia rodzin wielodzietnych 50% zniżką biletów na pływalnię,
która w konsekwencji przerodziła się
w przyjęcie przez Radę Miejską uchwały
o wprowadzeniu „Karty rodzina 3+”.
Z uznaniem obserwuję organizację w nowym miejscu Muzeum Samorządowego.

Waga i Miecz

Informacja z XXXV sesji
Rady Miejskiej w Strzyżowie
W dniu 28 listopada br., tym razem
w siedzibie Muzeum Samorządowego
Ziemi Strzyżowskiej przy ul. Rynek 15,
odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej
w Strzyżowie.
Radni podjęli uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na
włączenie gruntów położonych na terenie miasta Strzyżowa do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.
Utworzenie w Strzyżowie podstrefy
SSE EURO-PARK Mielec ma na celu
zainteresowanie potencjalnych inwesto-

Znaczne środki finansowe nasza gmina kieruje na pomoc społeczną. Różnorodność form pomocy świadczonej przez
MGOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy wspomagane przez PCK, Caritas,
Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji
Zdrowotnej i inne organizacje pozarządowe, daje przekonanie, że ludzie potrzebujący otrzymują nie tylko pomoc finansową
i rzeczową, ale również wiarę w to, że nie
pozostają z problemami sami.
Wierzę w powodzenie zapoczątkowanej uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie
br. inicjatywy powołania w Strzyżowie
podstrefy ekonomicznej, która może przyczynić się do ożywienia gospodarczego
naszej gminy, w której bez pracy nadal
pozostaje znaczna ilość mieszkańców.
Liczę również na powodzenie podjętej
w bieżącym roku inwestycji – budowy tzw.
małej obwodnicy Strzyżowa, która poprawi dostęp do terenów przemysłowych
i stworzy możliwość lepszej komunikacji
odciążając ruch z centrum miasta. Duże
nadzieje wiążę z możliwością realizacji
przez Samorząd Wojewódzki modernizacji drogi wojewódzkiej Babica-Warzyce
wraz z budową obwodnic Czudca, Strzyżowa i Wiśniowej według przygotowanej
koncepcji w ramach nowej perspektywy
finansowej UE na lata 2014-2020.
Dziękuję mieszkańcom za cierpliwe
znoszenie uciążliwości związanych z inwestycjami i remontami. Dziękuję wszystkim,
którzy wspomagali mnie w wykonywaniu
zadań statutowych gminy w 2013 roku.
Mieszkańcom gminy oraz czytelnikom
„WiM” życzę radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz dobrego, obfitującego
w oczekiwane rozwiązania 2014 roku!
Marek Śliwiński
Burmistrz Strzyżowa

rów terenami przemysłowymi, budową
obiektów produkcyjnych a tym samym
utworzeniem nowych miejsc pracy. Założeniem tej podstrefy jest również stworzenie sprzyjających warunków do poszerzenia działalności funkcjonujących na
rynku lokalnych przedsiębiorców.
Proponowane do włączenia tereny
o powierzchni ponad 14 ha znajdują się
w zachodniej części miasta w sąsiedztwie
obiektów byłej Fabryki Maszyn, wysypiska śmieci przy Wisłoku oraz w okolicy
Domu Dziecka.
• zmieniającą uchwałę Nr XXIV/
218/08 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzechów.
Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrzechowie ubiega się o dofinansowanie
projektu „Remont i budowa miejsc parkingowych przy kościele parafialnym,
budowa chodnika na cmentarzu w Dobrzechowie oraz budowa parkingu przy
domu bł. Jana Pawła II w miejscowości
Dobrzechów” ze środków PROW na lata
2007-2013. W związku z tym należało
uzupełnić Plan Odnowy Miejscowości
Dobrzechów o szczegółowy plan koniecznych do przeprowadzenia prac w ramach
realizacji wspomnianego projektu.
• w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Strzyżów na lata 2014-2020.
Konieczność opracowania Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Strategia ta określa misję oraz wyznacza
cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno przyczynić się do rozwiązania wielu problemów występujących
w naszym środowisku lokalnym. Strategia stanowi bazę do opracowywania
szczegółowych programów i projektów
pomocy społecznej i pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej.
• w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, na 2014 r.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie gmina Strzyżów uchwala co roku program
współpracy z organizacjami pozarządo-
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wymi, który określa zadania publiczne
gminy przewidziane do realizacji we
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 2014 na realizację zadań
z zakresu upowszechniania kultury i sportu, oświaty i wychowania oraz kultury
i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
planuje się przeznaczyć 110 tys. zł.
• w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Strzyżów na lata
2014-2018.
Program został opracowany przy pomocy działającego przy MGOPS w Strzyżowie Zespołu Interdyscyplinarnego,
Grup Roboczych oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Zawiera on
procedury postępowania wobec rodzin
znajdujących się w kryzysie, które są ukierunkowane na rozwiązywanie problemu
przemocy w rodzinie.
• w sprawie przyjęcia i wdrożenia
Programu Aktywności Lokalnej dla
Gminy Strzyżów na lata 2014-2015.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Strzyżowie w latach 20142015 realizował będzie projekt „Czas na
aktywność w Gminie Strzyżów”, którego
celem jest aktywizacja osób bezrobotnych, finansowany ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aby otrzymać dofinansowanie projektu niezbędne
było uchwalenie Programu Aktywności
Lokalnej, który zawiera opis planowanych do realizacji zadań.
• w sprawie przyjęcia zmian do
Statutu Związku Międzygminnego „Wisłok”.
Uchwała dotyczyła zatwierdzenia
zmiany liczby członków należących do
Związku Komunalnego „Wisłok”.
• w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Radni wyrazili zgodę na zamianę działek należących do Gminy Strzyżów
o łącznej powierzchni 0,1136 ha położonych w sąsiedztwie ul. Sienkiewicza na
działkę o powierzchni 0,1215 ha, która
w części leży w obszarze przeznaczonym
pod drogę wewnętrzną.
• w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
w Strzyżowie na okres od 01 do 31 grudnia 2013 r.
• w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
CSTiR w Strzyżowie na 2014 rok.
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Uchwały są związane ze zmianą formy organizacyjnej Centrum Sportu Turystki i Rekreacji w zakład budżetowy
gminy Strzyżów. Utworzony zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną powołaną w celu odpłatnego wykonywania
zadań publicznych. Obecnie koszty działalności CSTiR pokrywane będą z przychodów własnych jednostki, a udzielona
z budżetu gminy dotacja ma na celu obniżenie ceny usług świadczonych na rzecz
mieszkańców gminy Strzyżów.
• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/
265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.
W ramach uchwały dokonano przeniesień środków między poszczególnymi
działami klasyfikacji budżetowej, zwiększeniu uległy także kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy o dotację przedmiotową dla Centrum Sportu Turystyki
i Rekreacji w Strzyżowie.
• zmieniającą uchwałę Nr XXVI/
266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 20132029.
W wieloletniej prognozie zwiększono
m.in. o 600 zł wydatki na realizację projektu „Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej rynku w Strzyżowie wraz
z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę
służącą pobudzeniu społeczno-gospodarczego miasta” z powodu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego związane z robotami dodatkowymi.
Po zakończeniu sesji radni wraz
z wszystkimi osobami zaangażowanymi
w realizację projektu „Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej rynku
w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę służącą pobudzeniu
społeczno-gospodarczego miasta” mieli okazję zapoznać się z efektami wykonanych robót. Przespacerowali się odnowioną płytą rynku, obejrzeli wyremontowane lokalne w budynku „Czarnej sieni”, a także w całości odnowioną bibliotekę publiczną oraz budynek przy ul.
Łukasiewicza.
Zakres prac i koszty realizacji poszczególnych etapów rewitalizacji przedstawił Zastępca Burmistrza Strzyżowa
Waldemar Góra. Burmistrz Marek Śliwiński podziękował natomiast wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie drugiego pod względem zakresu prac i wysokości środków projektu realizowanego przez Gminę Strzyżów
z wykorzystaniem dotacji unijnych.
ap
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Unijne Perły Podkarpacia
– rozstrzygnięcie konkursu
W dniu 6 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się gala
wręczenia nagród i przyznania tytułu Unijne Perły Podkarpacia dla pięciu projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w bieżącym
roku, sfinansowanych ze środków unijnych.
W tym roku odbyła się już druga edycja imprezy, do której zgłoszonych zostało ponad 70 inwestycji i inicjatyw.
Spośród nich komisja konkursowa nominowała do udziału w głosowaniu internetowym po cztery projekty w pięciu
kategoriach. W kategorii „Perła wśród
projektów ochrony
środowiska i rewitalizacji” nominowany był także projekt
Gminy Strzyżów:
„Poprawa funkcjonowania i estetyki
rynku w Strzyżowie”. W tej kategorii internauci największą liczbę głosów oddali na inwestycję krośnieńskiego MPGK, które
wybudowało nowy
budynek elektrociepłowni i zainstalowało nowy blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany biomasą. W pozostałych kategoriach nagrodzeni zostali: projekty społeczne – projekt Stowa-

rzyszenia „Ku przyszłości”, które uruchomiło ośrodek przedszkolny we wsi
Partynia; projekty dotyczące turystyki
i kultury – Kresowa Osada, w ramach
której powstał ośrodek tworzący i pro-

mującym produkty regionalne i tradycyjne w Baszni Górnej; projekty infrastruktury technicznej i publicznej – Regionalne Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu; przedsiębiorcy – firma Olimp Laboratories z Nagawczyny, której realizacja projektu
umożliwiła wdrożenie nowych produktów – innowacyjnych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety.
– To, że firmy, instytucje, organizacje
i samorządy dostają od nas dofinansowanie unijne, jest pewnego rodzaju wyróżnieniem. Ale to jest wyróżnienie, na
które one zasłużyły, bo musiały opracować wniosek, mieć pomysł, mieć środki
na wkład własny. To, że chcemy wyróżnić najlepszych, to jest pochwała dobrych praktyk, aby te dobre praktyki
zostały powielone w innych miejscach,
przez inne instytucje – podkreślał podczas spotkania marszałek województwa
Władysław Ortyl.
Dyplom dla Gminy Strzyżów za
uczestnictwo w konkursie odebrał Jan
Półzięć – pracownik Urzędu Miejskiego w Strzyżowie.
ap
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poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Godowa oraz aktywizacja społeczności lokalnej, zmierzająca do poprawy warunków życia poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję publiczną oraz społeczno-kulturalną.
W ramach realizowanego projektu została wybudowana piękna, drewniana świetlica, a w chwili obecnej trwają prace zmierzające do jej wykończenia oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt
gospodarczy i meble. Świetlica wiejska w Godowej będzie przystosowana do spotkań kulturalnych, środowiskowych i społecznych. Duża sala oraz rozbudowane i wyposażone zaplecze techniczne stworzą idealne warunki do organizowania w tym miejscu imprez o charakterze integracyjnym i aktywizującym dla lokalnej społeczności.
Zakończenie rzeczowe realizowanego projektu to 31.12.2013
roku, natomiast zakończenie finansowe przewidziane zostało na
pierwszy kwartał 2014 r.
Barbara Turoń
Fot. Andrzej Szczygieł (2)

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Godowej” został złożony przez Gminę Strzyżów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w kwietniu 2012 r. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”.
Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 22 października 2012 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 795 125,13 PLN,
koszty kwalifikowane 646 433,20 PLN a kwota dofinansowania
wynosi 465 700,00 PLN, gdyż nie może to być więcej jak 80%

Stawiamy na rodzinę
Gmina Strzyżów należy do grona Samorządów Przyjaznych Rodzinie, które odznaczają się aktywnością na rzecz promowania wartości rodzinnych
– najskuteczniejszej profilaktyki. Dowodem tego jest otrzymany niedawno certyfikat potwierdzający zaangażowanie Gminy Strzyżów w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę!” 2013 przekazany przez jej organizatora – Krakowską Akademię Profilaktyki.
Celem kampanii jest promowanie wartości rodzinnych, jako czynnika chroniącego dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Współczesne badania naukowe udowodniły, że więź z rodzicami, a także innymi członkami rodziny, stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi
eksperymentami.
W ramach realizacji kampanii Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych we współpracy ze szkołami i innymi instytucjami udzielającymi
pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień lub przemocy, rozprowadza materiały informacyjno-edukacyjne, które służyć mają zarówno dzieciom i młodzieży, jak i ich rodzicom.
Także w nadchodzącym roku gmina Strzyżów planuje uczestnictwo w kampanii. Tym razem skupiać się ona będzie na uczeniu rodziców, dzieci i młodzieży
ważnych umiejętności życiowych, jak podejmowanie mądrych decyzji czy radzenie sobie z nastrojami i uczuciami. Według specjalistów ich opanowanie to klucz
do ochrony młodego pokolenia przed sięganiem po alkohol i narkotyki.
UM Strzyżów
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Jan Półzięć

Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej
im. prof. Franciszka Chrapkiewicza Chapeville’a nagrodzone
Nasze Towarzystwo w V edycji konkursu Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych zajęło I miejsce w kategorii
Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia 2013
za inicjatywę pn. „Święto osób niepełnosprawnych”, które odbyło się w czerwcu
już po raz jedenasty.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród odbyło się 12 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W imieniu Towarzystwa nagrodę odbierała Alicja Kielar – Skarbnik
Towarzystwa – inicjatorka tego przedsięwzięcia. Nagrody wręczali: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Tadeusz Pióro, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy Jerzy Cypryś i Przewodniczący Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych Grzegorz Nowakowski.
W czasie tego spotkania została również podpisana Umowa Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w województwie Podkarpackim,
którego sygnatariuszami są Powiatowe
Rady Organizacji Pozarządowych, wśród
których jest też Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Strzyżowskiego. W imieniu PROPPS umowę podpisał Jan Półzięć – przewodniczący. Ce-

lem, dla którego powołuje się Partnerstwo, jest podejmowanie wspólnych działań przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie Podkarpackim, w szczególności
zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Strony –
Sygnatariusze Partnerstwa zobowiązują
się wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

1. współpracę przy opracowaniu dokumentów dotyczących działań strategicznych na rzecz rozwoju III sektora oraz społeczeństwa obywatelskiego,
2. wzmocnienie dialogu obywatelskiego poprzez organizowanie spotkań
sygnatariuszy porozumienia, debat o tematyce obywatelskiej, forów organizacji
pozarządowych wspólnie z innymi podmiotami dialogu obywatelskiego,

Fot. M. Utnicka
Jan Półzięć podpisuje umowę o partnerstwie

Fot. J. Półzięć
Alicja Kielar po odebraniu nagrody z Tadeuszem Pióro, Jerzym Cyprysiem i Grzegorzem Nowakowskim

3. działania informacyjne i promocyjne na rzecz organizacji pozarządowych
prowadzone za pośrednictwem strony internetowej PROP, stron internetowych
sygnatariuszy porozumienia oraz innych
narzędzi udostępnionych przez strony
Porozumienia,
4. współpracę przy tworzeniu infrastruktury wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego, realizowanego przy współpracy
z władzami samorządowymi,
5. organizowanie pomocy i samopomocy,
6. podejmowanie wspólnych projektów w celu pozyskania środków finansowych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ze źródeł rządowych, funduszy europejskich i innych dostępnych grantów,
7. wspólną organizację wsparcia dla
organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego,
8. współpracę na rzecz promocji partnerstwa, w tym partnerstwa publiczno-społecznego,
9. współpracę na rzecz promocji idei
wolontariatu.
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Najpiękniejszy Stół Bożonarodzeniowy
Konkurs na „Najpiękniejszy Stół Bożonarodzeniowy” połączony z kiermaszem dekoracji świątecznych odbył się 10
grudnia 2013 w BPGiM w Strzyżowie. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia było Strzyżowskie Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie oraz CzarnorzeckoStrzyżowska Lokalna Grupa Działania.
W konkursie wzięły udział nie tylko Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Strzyżów, ale także przedstawiciele gmin
Frysztak i Wiśniowa. Spotkanie to miało na celu, przekazanie
następnym pokoleniom tradycji i zwyczajów naszych babć
i dziadków związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Przedstawiciele poszczególnych gmin prezentowali swoje bożonarodzeniowe stoły, na których widniały tradycyjne, świąteczne potrawy, opowiadając przy tym o zwyczajach, jakie panowały w ich
miejscowościach.

Który najpiękniejszy
W świąteczny klimat wprowadzili nas sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Godowej z pokazem obrzędów Świąt Bożonarodzeniowych, a wszyscy uczestnicy spotkania włączyli się we wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Komisja pracowała w składzie:
przewodnicząca Anna Bodaszewska, reprezentująca Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, członkowie:
Joanna Czekajowska – GOK Frysztak, Marzena Lis – Bank
„Skok” Jaworzno, Andrzej Łapkowski – kierownik C-S LGD,
Paweł Midura – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie. Przed członkami komisji stało bardzo ważne zadanie, wybranie najpiękniejszego stołu bożonarodzeniowego i spróbowanie co najmniej czterech potraw z każdego stoiska.
Kiedy komisja bardzo ciężko pracowała, wszystkim uczestnikom spotkania czas umilała młodzież z klubu Miłośników Książki i Biblioteki, która przybliżyła nam obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe oraz członkowie zespołu „Groszki” w składzie
Adrian Kut – flet oraz Kamil Zimny – akordeon, którzy grali
i śpiewali średniowieczne kolędy.
Po burzliwych obradach komisja postanowiła przyznać wszystkim uczestnikom spotkania równorzędne nagrody.
Gminę Frysztak reprezentowało Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Frysztackiej, gminę Wiśniowa reprezentowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Oparówce, gminę Strzyżów reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z: Glinika Zaborowskiego, Wysokiej Strzyżowskiej – górnej, Wysokiej Strzyżowskiej – dolnej,
Brzeżanki, Bonarówki i Żarnowej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Strzyżowa Markiem Śliwińskim
i jego zastępcą Waldemarem Górą, Komendantem Powiatowym
Policji w Strzyżowie Robertem Makowcem, Jadwigą Skowron dyr.
Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, Wiktorem Bochenkiem dyr.
GOK w Niebylcu, Joanną Czekajowską dyr. GOK we Frysztaku
oraz przedstawicielami komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Prawnych Rady Miejskiej w Strzyżowie.
Na zakończenie prezes SSKWGS Halina Dziadosz podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za wspólnie spędzony
czas. Całe spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze.
Wszyscy uczestnicy chętnie degustowali przygotowane bożonarodzeniowe smakołyki, obiecując, że spotkamy się tutaj za rok.
MU

Fot. P. Lasota (2)
Konkurs połączony był z kiermaszem ozdób świątecznych
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Spotkanie z Mikołajem

Zdzisława Górska
Fot. P. Lasota

Kolêda strzy¿owska II
Śpiew kolędy obejmuje nas
jak ktoś bliski przyjaznym ramieniem
Gwiazda z nieba wyznacza ten czas
Święty czas – Boże Narodzenie...
Słów melodia z opłatkiem białym
w śniegu wspomnień wracamy do domu
Są dziadkowie, rodzice i my
i jedyny zapach choinkowy

Święty Mikołaju
Na Ciebie czekamy
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy...
5 grudnia do Biblioteki przybył z dalekiej krainy długo wyczekiwany święty
Mikołaj. Tym razem zawitał do nas bez
butów, gdyż zostawił je zmarzniętym reniferom. Dzieci oczekując na świętego
Mikołaja mogły wysłuchać wierszy, które przygotowały „śnieżynki” z Klubu Miłośników Książki i Biblioteki, oraz pobawić się przy muzyce. Było dużo śmiechu i radości. Mikołaj najpierw przeczytał bajkę milusińskim a następnie rozdał

prezenty, na które dzieci czekały przez
cały rok. Każde dziecko miało szansę
porozmawiania z Mikołajem oraz zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć przy żywej
choince. Na zakończenie spotkania najmłodsi mieli okazję porzucać razem
z Mikołajem śnieżkami zrobionymi z gazet. Święty Mikołaj obiecał wrócić do nas
za rok z jeszcze większym workiem prezentów i dobrym humorem.
Dominika Szetela

„...A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna...”
Jak co roku, 6 grudnia scena strzyżowskiego „Sokoła” zapełniła się prezentami.
Wszystko to za sprawą Mikołaja, który przyszedł do najmłodszych.
Przezorny Mikołaj zabrał ze sobą pomocnika – Mikołajkę Zosię, która dzielnie
pomagała a to podając prezenty, a to trzymając pastorał Mikołaja.
Były też piosenki w wykonaniu najmłodszych solistów, Oli Wałach i sześcioletniej
Marcelinki Bujak, która do
końca spotkania pracowała
z ogromnymi wypiekami na
twarzy.
Dzieci rysowały też portret
Mikołaja, który przyznał się, że
rozdawania prezentów nauczył
go jego ojciec, gdyż to samo
robił jego dziadek, pradziadek,
prapradziadek i tak dalej...
Wszystkie narysowane
przez dzieci portrety trafiły do
rodzinnego albumu Mikołaja.
Były emocje, pamiątkowe zdjęcia, piosenki, wiersze i laurki
dla Mikołaja, oraz obietnica
spotkania już za rok! A więc
do zobaczenia!
Fot. A. Furtek
A może coś zaśpiewam Św. Mikołajowi

Barbara Szlachta –
st. instruktor DK

Bądźmy razem w ten święty czas
i niech oczy zaszkli wzruszenie
Z topniejących, woskowych serc
spłynie wdzięczność i przebaczenie...
Z wysokości przychodzi Bóg
by nauczać, wybaczać cierpieniem
Podziękujmy za przeżyty rok
czystym sercem – w Boże Narodzenie...

Zdzisława Górska

Moja kolêda
Przyszła do mnie kolęda
biała jak puch i zwiewna
Z błyskiem złotym od gwiazdy
z Betlejem
I wróciła mnie dzieckiem
z dorosłości zdradzieckiej
bo już przeszłam daleką
drogę
Ciesz kolędo, wspominaj
Świętą Matkę i Syna
Jego życie na krzyżu
rozpięte
Za daleko ten żłobek
droga kręta, nierówna
a w nas lęk odległości
czy ludzi
A kolęda wciąż śpiewa
zimny wiatr gra na drzewach
Nutko zwiewna, aż boska
do dzieciątka poprowadź
by drzwi serca dla wszystkich
otworzyć...
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Tablica pamiątkowa

ks. Wawrzyńca
Szawana

parafii. W czasie uroczystości przemawiali
inicjatorzy ufundowania tablicy Stanisław
Książek i Władysław Kmieć, którzy wspominali postać i zasługi ks. Wawrzyńca Szawana.

1 listopada 2013 r., w Wszystkich
Świętych w kościele parafialnym
w Dobrzechowie, miała miejsce uroczystość odsłonięcia i poświęcenia
tablicy pamiątkowej ku czci śp. księdza kanonika Wawrzyńca Szawana.
Mszę św. za duszę śp. ks. Wawrzyńca
Szawana odprawił J.E. ks. biskup Jan Niemiec, a koncelebrowali ją ks. proboszcz
Maciej Figura oraz ks. prałat Tadeusz Załączkowski. Ksiądz Biskup wygłosił także
homilię, w której nawiązał do słów odczytanej ewangelii oraz postaci ks. Wawrzyńca Szawana, proboszcza parafii dobrzechowskiej w latach 1919–1962. W uroczystości wzięły udział delegacje ze sztandarami ochotniczych straży pożarnych z terenu parafii dobrzechowskiej oraz licznie
zgromadzeni parafianie i goście – rodacy
dobrzechowscy. Odsłonięcia i poświecenia tablicy wmurowanej w przedsionku
kościoła dokonał ks. bp Jan Niemiec
w otoczeniu księży pracujących w naszej

Nawiązując do tekstu znajdującego się
na pamiątkowej tablicy, należy tutaj podkreślić, że ks. Wawrzyniec Szawan był jednym z najwybitniejszych proboszczów
w dziejach parafii dobrzechowskiej. War-
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to wspomnieć, że na początku swojej drogi kapłańskiej był wikariuszem w parafii
w Strzyżowie i katechetą w gimnazjum
strzyżowskim. Ks. Wawrzyniec Szawan to
kapłan kochający Boga i bliźnich. Sam żył
bardzo skromnie, nie zabiegał dla siebie
o dobra materialne, ale zawsze starał się
pomagać biednym i potrzebującym. Jako
proboszcz dobrzechowski był znakomitym gospodarzem parafii i troszczył się
o kościół parafialny, m.in. za jego czasów
dokonano elektryfikacji, wykonano polichromie (malowanie kościoła), ułożono
ceramiczną posadzkę, ufundowano kolorowe witraże i otoczono świątynię pięknym ogrodzeniem podworskim. Był on
także zaangażowanym społecznikiem
wspierającym organizacje działające na terenie parafii, m.in. pełnił funkcję honorowego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzechowie. W okresie drugiej
wojny światowej pomagał żołnierzom Armii Krajowej, a po wojnie „żołnierzom
wyklętym” walczącym o wolną Polskę, za
co był więziony przez władze komunistyczne.
Ufundowanie i wmurowanie tablicy
pamiątkowej ku czci ks. Wawrzyńca Szawana było możliwe dzięki zaangażowaniu
Towarzystwa Przyjaciół Dobrzechowa
oraz hojności ofiarodawców, czyli obecnych i byłych parafian dobrzechowskich.
Jacek Grodzki – prezes TPD

„Wysławiajcie Pana, który jest naszą mocą”
Pod tym hasłem przebiegały 29 listopada Eliminacje Rejonowe Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.
Strzyżowski Sokół był jednym z 10 rejonów, gdzie odbywały się tegoroczne eliminacje dla powiatów ropczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego.
W konkursie, spośród 24 prezentacji
w kategoriach recytacja i poezja śpiewana,
Jury wyłoniło finalistów, którzy w grudniu w Sędziszowie walczyć będą o nagrody i wyróżnienia.
I tak w kategorii recytacja do Finału
przeszli: Sylwia Drogoń z Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie i Faustyna
Przybyła z Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie.
Wyróżnienia otrzymali: Ireneusz Organ (Zespół Szkół Technicznych – Strzyżów), Dorota Tylutki (Zespół Szkół AgroTechnicznych w Ropczycach), Łukasz
Baran (Liceum Ogólnokształcące – Strzyżów) oraz Monika Krawiec (Zespół Szkół
nr 3 – Stalowa Wola).
W kategorii poezja śpiewana w Finale
w Sędziszowie zaprezentują się: Dominika Sanecka i Alicja Łabaj z Domu Kultury
„Sokół” w Strzyżowie, Joanna Andreasik

z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim, oraz Andżelina Drozd
z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Zdobywcą wyróżnienia został Szymon
Ossowski z Liceum Ogólnokształcącego

w Strzyżowie. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia podczas Finału w Sędziszowie!
Tekst i fot. Barbara Szlachta –
st. instruktor DK

Alicja Łabaj

Andżelina Drozd
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„Czyny nie słowa”
Aby zebrać potrzebne środki finansowe na bieżącą działalność statutową, stowarzyszenie „Tak Życiu” zorganizowało
„Zabawę Andrzejkową”, która odbyła się w sobotę 16 listopada 2013 r. w Domu Ludowym w Markuszowej. Na zabawę
przybyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Strzyżowskiego – Starosta Strzyżowski Robert Godek
wraz z małżonką oraz radni powiatowi Wacław Szaro i Bogdan Żybura, Komendant Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej Piotr Rędziniak a także osoby, które zechciały przyjąć zaproszenie do udziału w naszej zabawie dobroczynnej.
Nasze stowarzyszenie wsparli: Zespół Muzyczny „RANDEZ-VOUS”,
Marek Leśniak – Zakład Przetwórstwa
Mięsnego w Strzyżowie, „RES-DROB”
Rzeszów, Czesław Fiołek – Zakład Masarsko-Wędliniarski w Godowej, Jan
Wnęk – „Wenta”
Frysztak, Elżbieta
Przygoda – „SAMRES ERG” Sp.
z o.o. w Strzyżowie,
Anna Wilk, Koło
Gospodyń Wiejskich Markuszowa,
Pływalnia „OTYLIA” Strzyżów, Jan
Markowski, Roman
Kaliszan, Państwo
Beata i Wojciech
Ozga, Marek Mikuszewski, Hurtownia Tomasza Wiśniowskiego z KoPrzybyłych na zabawę andrzejkową przywitali przedstawiciele zarządu sto- żuchowa.
warzyszenia Katarzyna Paszek i Bogdan Żybura
Gorące podziękowania kierujemy
lową i zaplecza w Domu Ludowym również do wszystkich, którzy nieodw Markuszowej stowarzyszenie otrzyma- płatnie przygotowywali wszystkie dania,
ło na czas imprezy nieodpłatnie. Cała za- obsługiwali kuchnię i salę, dziękujemy
bawa odbyła się przy przepięknych dźwię- za upieczenie pysznych ciast oraz zrokach zespołu muzycznego „RANDEZ- bienie na „wiejski stół” 860 przepyszVOUS”, który grał nieodpłatnie i bawił nych pierogów.
Dziękujemy bardzo, bardzo serdeczwszystkich gości do samego rana. Zabawa przyniosła oczekiwany dochód dzię- nie szefowej kuchni Zofii Janaś i Stanisławie Saletnik.
ki licznemu gronu sponsorów.
W imieniu organizatorów wszystkich
przybyłych przywitali przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Katarzyna Paszek
i Bogdan Żybura. Decyzją Wójta Gminy
w Wiśniowej Tadeusza Przywary salę ba-

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować wszystkich naszych sponsorów i ofiarodawców, że stowarzyszenie przekazało zebrane środki finansowe w ramach 1% odpisu podatkowego za rok podatkowy 2012 dla naszych
podopiecznych. Stowarzyszenie otrzymało
również wpłaty na działalność świetlicy w Niewodnej, prowadzenie terapii zajęciowej w Strzyżowie, oraz inną działalność statutową. Dziękujemy również Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie za dofinansowanie naszego wyjazdu turystyczno-terapeutycznego do Miejsca Piastowego, Bóbrki i Krosna. Wszystkim mówimy serdeczne Bóg zapłać i prosimy o dalszą pamięć
przy rozliczaniu 1 % podatku za 2013 rok.
Przypominamy, Stowarzyszenie
„Tak Życiu” ma nr KRS 0000033178.
Podajemy konto bankowe
w Banku Pekao I O. w Strzyżowie:
nr 28 1240 2672 1111 0010 2277 2733.
Wszystkie wpłaty dokonane na podane wyżej konto zostaną przeznaczone na prowadzenie terapii zajęciowej dla dzieci i dorosłych osób
niepełnosprawnych oraz zorganizowanie dla
nich w sobotę 28 grudnia 2013 roku spotkania
opłatkowo-mikołajkowego. Bliższych informacji prosimy szukać na facebook-u lub na stronie
internetowej stowarzyszenia i u członków zarządu stowarzyszenia.

Na koniec pragniemy złożyć wszystkim Państwu życzenia ciepłych, pełnych miłości i radości
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2014.
A. Żybura

Fot. Michał Pietyszuk (2)
Zespół „RANDEZ-VOUS” bawił wszystkich gości do samego rana
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Wieczór
wróżb andrzejkowych
Andrzejki to magiczny wieczór, i to w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Nazwę swoją zawdzięczają świętemu Andrzejowi,
który jest patronem m.in.: Szkocji, Grecji i Rosji. Dawno temu
wróżby andrzejkowe przeznaczone były jedynie dla niezamężnych dziewcząt. Traktowano to święto bardzo poważnie, odprawiano z dopełnieniem wszelkich rytuałów: indywidualnie,
w odosobnieniu. Zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.
I tak, jak każdego roku, dnia 29 listopada 2013 roku na godz. 17 do biblioteki
zaprosiliśmy dzieci i młodzież na „Wieczór wróżb Andrzejkowych”, by dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości.
Z roku na rok ten wieczór cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. Oczywiście,
aby tradycji stało się zadość, z kart, kuli
i wosku wróżyły dwie „cyganki”.
Wieczór zaczął się od rzucania „grosika” do magicznej miski z wymyślonym
wcześniej swoim marzeniem. Wszystkim
uczestnikom wieczoru dopisywało szczęście i okazywało się, że każde życzenie
się spełni. Oczywiście nie zabrakło lania
wosku na zimną wodę przez ucho od klucza i wróżenia z kształtu zastygłej masy
lub rzucanego przez nią cienia. Było wróżenie ze szpilek, losowanie kolorów oraz
przedmiotów z magicznych kuferków,
które przepowiadały kim będziemy
w przyszłości. Następnie były serca, po
przekłuciu których można było poznać
imię swojej przyszłej sympatii. Większości uczestnikom „cyganki” wywróżyły bogactwo, szczęście i zamążpójście w niedalekiej przyszłości. Wieczór upłynął

Większości uczestnikom „cyganki” wywróżyły bogactwo i szczęście

w miłej i sympatycznej atmosferze z cichą
nadzieją na spełnienie choć niektórych
przepowiedni.
Na zakończenie wieczoru „cyganki”
życzyły wszystkim przybyłym spełnienia

marzeń i częstszych pobytów w Bibliotece, która w każdej chwili może stać się
Krainą Fantazji.
Dominika Szetela

Fot. P. Lasota (2)
Z roku na rok „Wieczór wróżb Andrzejkowych” cieszy się coraz większym zainteresowaniem

W skrócie

„ZŁOTA NUTKA”
przyjechała do Strzyżowa...
14 listopada odbył się Jubileuszowy, 10. Podkarpacki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Na skrzydłach muzyki”. Organizatorem był Rzeszowski Dom Kultury – Pobitno, a honorowym patronatem imprezę objął Prezydent Miasta Rzeszowa.
Wśród 32 uczestników w kategorii wiekowej 7 – 9 lat, swoje umiejętności wokalne prezentowała nasza
solistka, 9-letnia Julia Sanecka, śpiewająca od 2 lat w strzyżowskim Sokole.
I to właśnie ona decyzją Jury została laureatką I nagrody, czyli „Złotej Nutki” tegoż Festiwalu.
Z dumą więc chwalimy się tą nagrodą, gratulujemy Julii i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst i fot. Barbara Szlachta
– st. instruktor DK

Laureatką I nagrody „Złota
Nutka” została Julia Sanecka
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Dzień Pluszowego Misia
w Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta w Strzyżowie
Od 2002 r. 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. To
nietypowe święto zostało ogłoszone w stulecie wyprodukowania pierwszej zabawki w kształcie niedźwiadka, który od tego momentu stał się ulubieńcem
wszystkich dzieci na całym świecie. Pluszowy miś jako jedyny spośród zabawek ma swoje święto.
W ten dzień, 25 listopada br., do Oddziału dla Dzieci w BPGiM w Strzyżowie
zawitały przedszkolaki, aby wspólnie
uczcić tego najmilszego, puchatego przyjaciela. W roli Jubilata wystąpił wielki biblioteczny miś, który na co dzień mieszka
w kąciku dla najmłodszych czytelników.
Na swoje urodziny zaprosił grupę VI
z Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Strzyżowie oraz grupę przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Serafitek w Strzyżowie. Pomimo
niesprzyjającej aury, dzieci pod opieką
swoich pań dotarły do biblioteki przynosząc swoje misie, aby wraz nimi świętować.
Dzieci chętnie prezentowały i opowiadały o swoich zabawkach. Z wiersza „Naprawiamy misia” Cz. Janczarskiego dowiedziały się jak należy dbać o swojego
misia. Zapoznały się z misiowymi boha-

terami książek dla dzieci, a także poznały
gatunki niedźwiedzi żyjących na wolności, poznały ich najważniejsze cechy. Pośpiewały z Misiem Paddingtonem, Kubusiem Puchatkiem, a Miś Uszatek opowiedział im historię o „Chytrej wronie”. Fragment książki A.A Milne o „Kubusiu Puchatku” zachęcił maluchy do konkursu
z „Małym conieco”. Przedstawiciele grup
przedszkolnych dzielnie reprezentowali
kolegów. Miodzik smakował dzieciom
wybornie, szczególnie w tak chłodny
dzień. Atmosfera na urodzinach misia
była jednak gorąca. Nie zabrakło bowiem
wesołych, „misiowych” zabaw, takich jak:
Maszerują misie, Stary niedźwiedź mocno
śpi, Jadą, jadą misie. Jako, że wszystkie
misie to wielkie łasuchy, na urodzinach
misia nie mogło zabraknąć słodkości dla
miłych gości.
Iwona Bałchan

Zdzisława Górska

Powroty
Wraca do mnie choinka
niebogata
Na niej łańcuch słomkowy
biała wata
Wraca orzechem w złocie
Białą zaspą przy znajomym
płocie
I Wigilia pod dachem
z serca
Mroźna ścieżka księżyca
– pasterka
I dom babci – rozświetlona
arka
Świeca Bogu – nikomu
ogarka
Za białą wspomnień
ścianą
Za szybą zaparowaną
Są twarze moich bliskich
Dobrocią zapisane
A Dzieciątko to samo
Przychodzi zawsze w grudniu
Światło miłości topi
W głębokiej świata studni

Fot. P. Lasota
Dzień Pluszowego Misia wraz ze swymi ulubieńcami świętowały dzieci ze strzyżowskich przedszkoli
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„Literatura i Dzieci
– Najbliżsi”
Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne gminne eliminacje wojewódzkiego Konkursu „Literatura i Dzieci”, który nie bagatela, swoimi korzeniami sięga lat 80. minionego wieku!
W Domu Kultury „Sokół” 13 listopada zaprezentowało się około 50 młodych artystów w kategoriach:
recytacja, piosenka i inscenizacja.
Szkoły, które zgłosiły swoich reprezentantów, to:
Zespół Szkół w Dobrzechowie, ZS w Godowej, ZS
w Grodzisku oraz Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół
Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej a także Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie.
Do eliminacji powiatowych we Frysztaku, Jury nominowało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.
W klasach I – III, najbardziej podobała się recytacja Kamili Sieczkowskiej (SP nr 1 Wysoka Strzyżowska). Najlepsze w tej kategorii piosenki zaśpiewały
Marcelinka Bujak i grupa „Wesołe Kolory” (ZS Grodzisko) oraz Aleksandra Wałach (DK „Sokół” Strzyżów). Nominacja w kategorii inscenizacja, przypadła
teatrzykowi ze SP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej.
W drugiej grupie wiekowej, klasy IV – VI, w kategorii recytacja przyznano trzy nominacje: Oli Kasprzyk (ZS nr 2 Wysoka Strzyżowska), Oli Tęczar
(ZS Dobrzechów) oraz Zuzannie Michalik (SP Grodzisko).W kategorii piosenka nominacji nie przyznano, zaś w kategorii inscenizacja wytypowano teatr
„Grodzio” ze SP w Grodzisku.
W eliminacjach gminnych tego konkursu w części
plastycznej wzięło udział 60 uczniów ze szkół Gminy
Strzyżów. Jury w składzie Stanisław Śliwa, Adam Baran i Anna Furtek, biorąc pod uwagę estetykę, nawiązanie do tematu, pomysłowość, bogactwo technik plastycznych i materiałów, postanowiło nagrodzić następujących uczniów: Joannę Krupę i Patrycję Perłowską (Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzyżowie), Julię
Ziobro, Filipa Czarnika, Sylwię Ziobro oraz Karolinę Szaro (ZS z Godowej), Kingę Ziobro i Gabrielę
Bober (SP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej), Dawida
Śliwę, Karolinę Midurę i Mariolę Ochał (ZS w Wysokiej Strzyżowskiej), Wiktorię Piskadło (ZS
w Żyznowie), Paulinę Delikat i Macieja Machowskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie), Patrycję Grodzką oraz Izabelę Kozioł (ZS w Grodzisku). Ponadto, za udział w konkursie zostali nagrodzeni dyplomami uczniowie z Zespołu Szkół w Żarnowej i Dobrzechowie. W eliminacjach powiatowych we Frysztaku do finału zakwalifikowano prace Pauliny Delikat, Joanny Krupy oraz
Julii Ziobro.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział, przygotowanie pięknych prezentacji
i prac plastycznych, i życzymy pomyślności podczas
dalszych eliminacji Konkursu.

Grupa Wesołe Kolory ZS Grodzisko

Jury w składzie: (od lewej) Czesława Szlachta-Pytko, Magdalena Słupek, Beata Oliwa

Teatrzyk Grodzio z ZS w Grodzisku

Fot. P. Krok (4)

Barbara Szlachta – st. instruktor DK
Anna Furtek – instruktor DK

Teatrzyk ze SP nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej
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Wystawa malarstwa Tomasza Mazura
Od 9 grudnia w holu wystawowym Domu Kultury „Sokół” gości wystawa prac autorstwa Tomasza Mazura.
Wystawa w strzyżowskim „Sokole” jest
zróżnicowana pod względem tematyki jak
i techniki wykonania. Możemy podziwiać
pejzaże, martwe natury, architekturę sakralną. Zobaczyć można
także zwierzęta, głównie
konie, oraz portety. Przodujacym kolorem jest fiolet.
Przeważa malarstwo realistyczne, ale nie brakuje także abstrakcji. Ekspozycja
jest przekrojem twórczości
artysty. Prezentuje najnowsze prace, ale również te
sprzed kilku lat. Przyciąga
spojrzenie bogatą tematyką
i kolorystyką. Zapraszamy
do zwiedzania wystawy do
10 stycznia.
Tomek urodził się w 1977 roku w Strzyżowie i mieszka w Wysokiej Strzyżowskiej.
Od 1996 roku interesuje się malarstwem

i grafiką komputerową. Wśród jego prac
znajdują się: obrazy wykonane w technice
akrylowej, akwarele, rysunki wykonane
technikami tradycyjnymi: ołówkiem, cienkopisem oraz rapidografem, a od 2003 roku trudni
się grafiką komputerową.
Tematyką jego prac są głównie pejzaże oraz kompozycje. Zajmuje się również
tworzeniem stron www
opartych głównie o cms
WordPress oraz tworzeniem grafiki na potrzeby
www. Tworzy grafikę – głównie wektorową, digital painting jak również tradycyjnymi mediami. Jest zdobywcą
wielu nagród i wyróżnień.
Brał udział w wielu plenerach oraz wystawach zbiorowych jak i indywidualnych.
Anna Furtek – instruktor DK

W hołdzie tym, którzy walczyli o Niepodległą...
Listopad to czas zadumy, refleksji nad życiem i przemijaniem. W tych dniach wspominamy naszych bliskich, znajomych,
którzy odeszli, ale także wracamy pamięcią do tych heroicznych, bohaterskich czynów ludzi, dzięki którym możemy
cieszyć się wolną i niepodległą Polską.
9 listopada strzyżowski „Sokół” wraz
ze Stowarzyszeniem „Klub Seniora Przyjaźń” dla uczczenia tych pamiętnych kart
historii zorganizował, jak co roku, Wieczór Pieśni i Poezji Patriotycznej. Przewodniczkami po nim stała się Jadwiga
Skowron (dyr. DK) i Alina Bętkowska
(prezes Stowarzyszenia). Ten niezapomniany wieczór w blasku świec uświetnił

A. Bętkowska-Woźniacka, prezes Stowarzyszenia Klub
Seniora „Przyjaźń”

Henryk Kluska, st. szeregowy Antoni Fąfara oraz wyjątkowo w tym
roku żona kapitana Stanisława Sudyki. Wzorem lat ubiegłych uczestnikami tego wyjątkowego spotkania
byli członkowie zespołu „Kłosowianie”, „Barwy Jesieni”, „Baby Glinickie”, „Stryki i Wujanki”, rejonowego oddziału Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, a także słuchacze Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz po raz
Fot. A. Korabiowska (2)
pierwszy – Strzyżowska Orkiestra
Dęta pod kierunkiem Antoniego
Od lewej: por. T. Lutak, por. H. Kluska, st. szer. A. Fąfara wraz
Barcia.
z kuzynką
Podczas wieczoru nie mogło zawystęp Nikoli Bobek, która swym pięk- braknąć także pięknych słów poezji, która
nym i do głębi przenikającym głosem wy- w wymowny sposób oddawała hołd tym
konała piosenki: „W listopadzie” i „Biały wszystkim, którzy polegli w imię miłości
krzyż”. Jakże pięknie zabrzmiał na roz- Ojczyzny. Do recytacji włączyli się Zdzipoczęcie Hymn Polski, Rota, „Rozkwita- sława Górska, Alfred Zimny, Czesława
ły pąki białych róż”, „Warszawianka”, czy Szlachta-Pytko, Urszula Rędziniak, Ur„Pierwsza brygada” wykonane wspólnie szula Sosin, Zofia Kazalska oraz Alina
przez zaproszonych gości. Jak zawsze Bętkowska-Woźniacka i Jadwiga Skowwśród gości honorowych znaleźli się na- ron. Muzyczną oprawę przygotowali Baroczni świadkowie okresu II wojny świato- bara i Dariusz Szlachtowie.
wej: porucznik Tadeusz Lutak, porucznik
Anna Furtek – instruktor DK

Na czas radosnych Świąt Bożego Narodzenia
niech narodzony Chrystus
daje zdrowie, radość i miłość od bliźnich
oraz umacnia w trudach,
które dla Niego podejmujemy.
Tego wszystkiego, nie tylko na święta,
ale na każdy dzień Nowego 2014 Roku
dla wszystkich Klientów
życzą
Właścicielka i Pracownicy
Firmy Handlowej „DS”
Danuta Znamirowska

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim naszym klientom
najlepsze życzenia.
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem
Zakład Masarsko-Wędliniarski „Fiołek”
Godowa 450, 38-100 Strzyżów
Tel. (17) 2761 951

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, spokoju i radości
a w nadchodzącym 2014 Roku wiele sukcesów
oraz spełnienia marzeń
wszystkim naszym Klientom i Współpracownikom
życzą
Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Wenta
Zapraszamy na świąteczne zakupy do naszych delikatesów
Zielony Koszyk w Strzyżowie
przy ul. Zawale 16

Oferujemy szeroki asortyment artykułów, atrakcyjne ceny oraz miłą i fachową obsługę.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WENTA” Sp. z o. o.
38-130 Frysztak, ul. M. Frysztackiego 32
tel. (+48 17) 276 03 60, tel./fax (+48 17) 277 79 02

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa
zarząd oraz pracownicy
Bank
Spółdzielczy
w Strzyżowie
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Finisaż prac Bieszczadzkiej
Grupy Twórców Kultury z Zagórza
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w wykonaniu duetu klarnetowego Szymona Mikuszewskiego i Eryka Oliwy. Julia
Sanecka znakomicie zaśpiewała piosenkę pt. „Ene, due, rabe swing”, a jej siostra
Dominika zachwyciła niejednego słuchacza „Pieśnią o Bogu ukrytym”. Na zakończenie Ola Wałach wykonała utwór pt.
„W albumie rodzinnym”.
Gdy program artystyczny dobiegł końca, rozgorzała dyskusja na temat sztuki.
Goście honorowi K. Prajzner i J. Mogilany opowiadali o sobie, swojej przygodzie
ze sztuką. Mówili o swoim życiu, marzeniach i o innych artystach z Bieszczadzkiej Grupy, których obrazy mogliśmy podziwiać na wystawie. Ekspozycja, która
zagościła w murach strzyżowskiego „Sokoła” uwidacznia, jak stwierdził Karol
Prajzner, przekrój twórczości młodych
ludzi i ich profesorów. To zbiór doświadczeń i osobistych historii. Na spotkaniu
Zaproszeni goście podczas finisażu Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury
nie zabrakło członków władz samorządowych, Biblioteki Publicznej, naszego KluOd 25 października do 8 grudnia gościła w strzyżowskim Domu Kultury „Sokół”
bu Plastyka, podopiecznych Specjalnego
wystawa członków Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury z Zagórza.
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie wraz z opiekuGrupa działa od 1978 roku
nami,
Marii Mostek –
Fot. A. Korabiowska (2)
i skupia w swych szeregach loartystki z Rudnej
kalnych artystów, zaangażowaWielkiej, której obranych w rozwój kultury i sztuki
zy mogliśmy podziregionu. Jej założycielami byli
wiać w naszej instytudobrze znani obecnie bieszcji dwukrotnie, wieloczadzcy twórcy, tj. Leon Chrapletniego prezesa Toko, Zdzisław Pękalski i Jan Liwarzystwa Miłośnigaj. Stowarzyszenie przez wiele
ków Ziemi Strzyżowlat organizowało wystawy, pleskiej i regionalisty
nery artystyczne oraz prowadziAdama Kluski, słuło działalność wystawienniczą
chaczy Strzyżowskiew budynku Galerii BGTK. Siego Uniwersytetu Trzedzibą stowarzyszenia jest galeria
ciego Wieku, Stowasztuki w Zagórzu, gdzie obejrzeć
rzyszenia „Klub Semożna prace z obszaru malarniora Przyjaźń” oraz
stwa, grafiki warsztatowej, rzeźczłonków zespołów
by oraz rękodzieła artystycznedziałających przy DK
go. Ekspozycja, która gościła
„Sokół”.
w holu wystawowym „Sokoła”, Od lewej: Janusz Mogilany, Karol Prajzner, Jadwiga Skowron – dyr. DK
to zbiór prac różnych osobowoDziękujemy za
ści artystycznych działających w Biesz- Skowron. Finisaż uświetnił występ soli- obecność na czwartkowym spotkaniu
czadzkiej Grupie Twórców Kultury. stów Studia Piosenki DK i uczniów PSM i zapraszamy na kolejną wystawę. Tym raW ich skład wchodziły prace takich zna- I st. w Strzyżowie pracujących na co dzień zem swoje prace prezentuje Tomasz Mamienitych artystów jak: Arkadiusz An- pod okiem instruktorów i nauczycieli zur z Wysokiej Strzyżowskiej.
drejkow, Janusz Mogilany, Janusz Wici- Barbary i Dariusza Szlachtów. Na począjowski, Karol Prajzner, Robert Onacko, tek mogliśmy wysłuchać Blues F-dur
Anna Furtek – instruktor DK
Marta Lipowska, Marek Pokrywka, Antoni Nikiel, Aleksandra Ciepielowska-Tabisz, Teresa Komornicka, Anna Maria
Pilszak, Maciej Śliwiak, Piotr Woroniec
Jr, Marek Haba, Marek Olszyński,
Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury to stowarzyszenie działające już ponad
Uchman Magdalena, Kamila Bednarska,
30 lat. Podstawowymi celami są promocja kultury i sztuki bieszczadzkiej a także
Antoni Łuczka.
integracja lokalnych twórców.
5 grudnia odbył się finisaż tej wystaSiedzibą stowarzyszenia jest galeria sztuki w Zagórzu gdzie obejrzeć można prace
wy, na którym pojawili się przedstawiciez obszaru malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby oraz rękodzieła artystycznego.
le bieszczadzkich twórców: Karol PrajZapraszam do odwiedzenia strony www.bgtk.pl jak i samej galerii w Zagórzu na
zner – prezes Stowarzyszenia i Janusz Moul. Wolności 25.
gilany – sekretarz. Wieczorne spotkanie
poprowadziła dyrektor DK Jadwiga

Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury
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„Strzyżów – Moje miasto”
2 grudnia 2013 r. w Bibliotece odbył się finisaż wystawy plastycznej przygotowanej przez uczniów klas I i III Gimnazjum
Publicznego nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie na zajęciach artystycznych oraz w formie zajęć pozalekcyjnych.
Wystawa była częścią projektu o charakterze profilaktyczno-plastycznym, kształtującym wśród młodzieży normy obyczajowe oraz styl życia zgodny z duchem trzeźwości.

Założeniem wystawy „Strzyżów – Moje miasto” było przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży przez promowanie aktywnego, twórczego spędzania
wolnego czasu, udział w działaniach artystycznych i kulturalnych

Dyrektor BPGiM w Strzyżowie Marta
Utnicka przywitała licznie przybyłych
gości. Zaproszenie przyjęli m.in. burmistrz Marek Śliwiński, dyrektor MZS
w Strzyżowie Janusz Włodyka, pedagog
MZS Elżbieta Hart-Bożek, autorzy prac –
uczniowie klas I i III Gimnazjum Publicznego nr 1 MZS w Strzyżowie ze swoją opiekunką i organizatorką wystawy Anną Misiurą oraz nauczyciele MZS w Strzyżowie.
Mottem wystawy był fragment piosenki
„Sen o Warszawie” Czesława Niemena.
„Mam tak samo jak ty, Miasto moje
a w nim: najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni, zostawiłem tam kolorowe sny”
– tymi słowami Anna Misiura przywitała zebranych, gdyż każdy z nas w jakiś sposób
utożsamia się ze swoim miastem, jako miej-

scem urodzenia, mieszkania, nauki, pierwszych uczuć, wzruszeń. Z miastem wiążą się
wyjazdy, przyjazdy, powroty, wspomnienia
i pamięć. Zmienia się ono w naturalny sposób, w czasie swojej wielowiekowej historii.
Podkreśliła, że głównym założeniem wystawy jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia od alkoholu, przez
promowanie aktywnego, twórczego spędzania wolnego czasu, udział w działaniach artystycznych, kulturalnych, dających możliwość osiągania sukcesu. Pani Anna opowiedziała o różnych technikach plastycznych
zastosowanych w tworzeniu prac, m.in. witraż, grafika komputerowa, rysunek, pejzaż
malarski. Na koniec podziękowała dyrek-

Fot. P. Lasota (2)
Autorami prac byli uczniowie klas I i III Gimnazjum Publicznego nr 1 MZS w Strzyżowie

tor BPGiM w Strzyżowie, Burmistrzowi
Strzyżowa, dyrektorowi MZS i młodzieży
za współpracę oraz zachęciła do zwiedzania wystawy i zwrócenia uwagi na grafiki
komputerowe, w których uczniowie puścili
wodzę fantazji i stworzyli własną wizję przyszłości naszego miasta.
Uznanie dla uczniów wyraził Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński, podkreślając, iż jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, które zmierza do pokazania
swojego miejsca zamieszkania. Zaakcentował, że wyrazem patriotyzmu jest utożsamianie się z miejscem w którym mieszkamy, wychowujemy się, dorastamy oraz
dbanie o wizerunek swojego miasta. Zachęcił młodzież do zadawania pytań, które ich nurtują. Janusz Włodyka podziękował natomiast za zorganizowanie wystawy oraz za rozwijającą się współpracę instytucji naszego miasta. Głos zabrała również pedagog szkolna Elżbieta Hart-Bożek podkreślając, że każdy z nas zostawia
po sobie ślad wszędzie, gdzie przebywa,
oby to był ślad na sztalugach, a nie na budynkach miasta. Zwróciła uwagę na to, że
każdy uczeń powinien znaleźć w sobie coś
pożytecznego, czym może zapełnić swój
wolny czas od nauki.
Po zakończeniu oficjalnej części, młodzież chętnie zadawała pytania burmistrzowi. Na finisażu nie zabrakło także dziennikarzy młodzieżowej telewizji FunTv,
która przeprowadzała wywiady z autorami prac oraz zebranymi gośćmi.
Dominika Szetela
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Kuki Gallmann
„Marzy³am o Afryce”
(21 listopada 2013 r.)
Odbiór otaczającego nas świata jest długie marsze w buszu, wędrówki przez
rzeczą subiektywną. Nasza wrażliwość, góry, wąwozy, podróżowanie samochodamarzenia, przemyślenia, wiedza, zdobyte mi po bezdrożach Kenii, powszechne wydoświadczenia własne i osób nam bliskich, korzystywanie samolotów w życiu cozdrowie, subiektywne poczucie szczęścia dziennym. Możemy wyrobić sobie pewien
bądź niepowodzenia i wiele innych czyn- pogląd na pracę ranczerów, na ich bezuników miewają wpływ na sposób odczu- stanną walkę z żywiołem przyrody, suszawania doznań, na nasze nastawienie do mi, kłusownictwem. Niepostrzeżenie
wydarzeń, miejsc, ludzi,
skłaniają nas do takiego
a nie innego odbioru
wszelkich wypowiedzi,
obrazów, wszelkich wytworów twórców. Niektórzy z nas posiadają
wyróżniający ich talent
do ciekawego, niepozwalającego na obojętność
opisania innym swych
emocji i doświadczeń.
W listopadowy wieczór gawędziliśmy w gronie klubowym o słonecznej Afryce. Ten niezwykły kontynent zawładnął
światem marzeń wielu Fot. Archiwum DKK
ludzi, wiele powstało relacji o tym. Tym razem skupiliśmy się nad wchłaniamy mocną dawkę wiedzy o przyksiążką Kuki Gallmann „Marzyłam rodzie, ludziach, historii przemian i proo Afryce”. Niezwykły ląd i niezwykła oso- blemach Afryki.
Autorka nie szczędzi ciepłych słów
bowość autorki daje szansę na coś ponadi interesujących spostrzeżeń o spotykanych
przeciętnego.
Kuki Galmmann uosabia sobą wzorzec ludziach. Sercem kobiety opowiada nam
kobiety intrygującej, wrażliwej, odważnej, o swych najważniejszych mężczyznach.
mądrej, romantycznej i zdolnej do prze- Duma matki przesyca wszystko to, co
mian wobec złożoności świata. Czytając mówi nam o synu Emanuelu. Trudno nie
„Marzyłam o Afryce” wędrujemy w cza- ulec urokowi jego osobowości, jego niesie i przestrzeni, poprzez krainy geogra- zwykłych pasji. Troska o wychowanie,
ficznie i przyrodniczo-egzotyczne, podą- o uformowanie mądrego człowieka łączy
żamy tropami poznania racjonalnego, za- się mocno z troską o pełnię jego bardzo
glądamy w światy poezji, uczuć, emocji, młodego życia, o jego szczęście, o jego bezmiłości, cierpienia, śmierci. Książka stała pieczeństwo.
Prowadzone przez autorkę zapiski to
się świadectwem przebytej drogi. Jest zarówno relacją z pewnej liczby lat, jak i hoł- nie tylko kronika spraw, ale sposób na radem dla osób najważniejszych w życiu au- dzenie sobie ze złożonością owych spraw
torki. Swym łagodnym rytmem narracji, – coś, co pomogło jej wytworzyć zdolność
przemyślanym doborem i układem treści, przełamania w sobie słabości i lęków, coś,
stopniowaniem dramaturgii, mądrością co pomogło podnieść się do życia po nierefleksji i wyposażeniem intelektualnym wyobrażalnej traumie, w imię dobra,
opowieść ta intryguje nas, wzbudza w nas w imię wyższych wartości.
Pisarka łączy w swej osobowości racjostan, który wzmacnia siłę przeżywania
i zmusza nas do refleksji. Nieodparcie ule- nalizm, autorefleksję, silną uczuciowość,
wrażliwość, otwartość na ludzi, baczną obgamy potędze emocjonalnego ładunku.
Pisarka nakreśla nam cały kalejdoskop serwację tego co wokół. Unaocznia nam
pejzaży miejsc, klimatów i sytuacji. Ob- symbolikę rzeczy, miejsc, sytuacji, snów,
serwujemy sprawy zwyczajne i niezwyczaj- przeczuć. Przeczucia – zwiastuny przyne, np. biwaki nad jeziorami, połowy ryb, szłych faktów, wydarzeń – mają dla niej
polowania, nocne obserwacje zwierząt, wielką wartość, są równie cenne, jak twar-
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de, racjonalne fakty. Stopniowo narastająca fascynacja bogactwem afrykańskiej
przyrody, po dramatycznej kulminacji
w życiu pisarki, nadają nowy sens, stają się
fundamentem jej nowego etapu życia.
Założenie fundacji na rzecz ochrony
afrykańskiej przyrody pomogły pisarce
w przełamaniu poczucia traumy. Ze zwielokrotnioną energią poświęciła się swej
wspaniałej córce. Zaraziła ją swoimi pasjami. Wówczas rozpoczął się nowy etap
w ich życiu. Zaś powstanie książki „Marzyłam o Afryce” pięknie spięło klamrą
okres poprzedni.
W dyskusji potwierdziło się, że liczne
stwierdzenia poruszają nas swą urodą i trafnością. Wiele wskazuje na to,
że narratorka i jej bliscy przeżywali swój czas w warunkach dobrobytu. Pojawiły się
opinie, że ich losy silnie od
tego zależały. Zapewne jest
to jakiś stereotyp, ale trudno
mu odmówić chociaż odrobiny słuszności. Dodajmy, że
niektórzy z dyskutantów
bardziej cenili sobie filmową
wersję tych wydarzeń. Można to objaśnić naturalną, niejako filmową poetyką tego,
co opowiada nam Kuki Gallmann.
Pozostaje mieć nadzieję,
że niniejsza garść subiektywnych refleksji wystarczająco
zachęci niejednego do lektury omawianej książki.
Jakub Leśniak
DKK przy BPGiM
w Strzyżowie

Nagroda dla Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki przy
BPGiM w Strzy¿owie
W dniu 11 XII 2013 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie odbyło się spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
Jednym z punktów programu było
podsumowanie działalności DKK na
Podkarpaciu w roku 2013 i perspektywy na 2014 r. Spośród 80 Klubów działających na Podkarpaciu, DKK przy Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
w Strzyżowie został w tym roku dostrzeżony i nagrodzony za dotychczasową
działalność. Nagrodą dla DKK w Strzyżowie jest cyfrowy aparat fotograficzny, który będzie bardzo przydatny
w dalszej działalności Klubu.
Marzena Midura
DKK przy BPGiM
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Strzyżowscy licealiści
w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia
spektywy. To właśnie dzięki tym spotkaniom zauważyliśmy sytuacje, w które trudno uwierzyć, że mogą mieć miejsce. Ważne
było wzbudzenie zaufania, aby rodzina miała poczucie bezpieczeństwa oraz chciała powierzyć nam swoje problemy. Mimo
uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach i wielokrotnym
ćwiczeniu schematów zachowań i rozmów z potrzebującymi,
Michał Gogol
każde spotkanie było czymś wyjątkowym, do czego tak naprawdę nie można się przygotować. Każda rodzina była w innym
Boże Narodzenie to święta, które stały się integralną częścią stopniu otwarta na ludzi z zewnątrz. Z niektórymi trzeba było
naszego życia do tego stopnia, że nie potrafimy sobie wyobrazić najpierw poruszyć jakiś zastępczy temat, by dopiero później
czasów, w których w ogóle by ich nie obchodzono. To właśnie poznać ich smutny sekret. Inni byli już wcześniej przygotowani
w ten niezwykły czas jakoś szczególnie zastanawiamy się nad do spotkania i od drzwi zaczynali opowiadać o swoich probletym, co w życiu jest najistotniejsze? Propozycji odpowiedzi pada mach. Po odwiedzeniu rodzin sporządzaliśmy krótki opis rodziny dla darczyńców. Kolejnym etapem była publikacja rodziwiele: wysokie wyniki na maturze, wymarzone studia, dobra praca, wielka miłość, zawrotna kariera... Głównie chodzi o to, by ny na stronie „Szlachetnej Paczki” i oczekiwanie na znaleziemieć szczęśliwe życie, bo mamy tylko jedno. W tym momencie nie się ludzi o wielkich sercach, którzy są w stanie zapewnić
rodzi się następne pytanie, czy dla wszystkich nas wyraz szczę- potrzeby i przygotować prezenty. Gdy już pojawiła się informacja, że ktoś wybrał naszą rodzinę, odczuwało się wielką ulgę
śliwy znaczy to samo?
i ogromną radość. Ktoś, kto tego nie doświadczył, nie zrozumie, co to znaczy chociaż w minimalny sposób przyczynić się do czyjegoś,
nawet krótkotrwałego szczęścia.
Widok matki wzruszonej wszystkimi rzeczami, które znajdowały się w paczce i radość,
gdy zaczęła rozpakowywać opakowania i wręczać je dzieciom; zachwyt Zosi przytulającej
się do pluszaka i biegającej dookoła prezentów,
czy też zachowanie starszych synów, spoglądających z ogromną radością na nowe buty i kurtki zimowe, które zaraz zaczęli przymierzać, to
wyjątkowy widok, który na zawsze zapadnie
w pamięci.
Było to dla nas niezwykłe doznanie, które
sprawiło, że w tym roku święta przeżyjemy
w zupełnie inny sposób. Zasiądziemy do Wigilijnego stołu wiedząc, że inni również będą mogli poczuć magię świąt. Bo przecież musi być
stół i dobre oczy nad stołem, ulica kręta w dół,
Udział w „Szlachetnej Paczce” uświadomił nam, że aby być szczęśliwym, trzeba także umieć spojrzeć na (...) I łuna nad kościołem.
potrzeby drugiego człowieka
Dziękujemy Wszystkim, którzy otworzyli
Będąc wolontariuszami „Szlachetnej Paczki” zrozumieliśmy, przed nami swoje serca. To dzięki Państwu poznaliśmy ten wyjak różnorodna jest semantyka tego wyrazu, a także to, że są takie miar szczęścia, który do tej pory był nam nieznany.
elementy ludzkiego życia, których nic nie potrafi zastąpić, mamy tu
Wolontariusze z kl. IIIB LO w Strzyżowie
na myśli: zdrowie, poczucie życiowej stabilizacji, miłość, rodzinę.
Szczęście mogą nam ofiarować jedynie najbliżsi. To dzięki
temu, że jesteśmy razem z tymi, których kochamy, urzeczywistnia się atmosfera magii. Wolontariat uświadomił nam jeszcze
Cała społeczność Liceum Ogólnokształcącego
jedno: by być szczęśliwym, trzeba także umieć spojrzeć na potrzeby drugiego człowieka i w jakiś sposób mu pomóc.
im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie życzy wszystkim:
Gdy pojawiła się możliwość uczestniczenia w projekcie „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenia „Wiosna” bez zastanowienia zdeWesołych świąt!
cydowaliśmy się wziąć udział w tej pięknej idei. Uznaliśmy, że
Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem,
skoro są wśród nas rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji
Z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce.
finansowej i życiowej, to warto się w to zaangażować.
Wesołych świąt! A w święta, niech się snuje kolęda.
Udając się do zupełnie obcych osób towarzyszył nam ogromI gałązki świerkowe, niech Wam pachną na zdrowie.
ny stres. Nikt z nas nawet nie pomyślał, że ludzi dotykają takie
Wesołych świąt! A z Gwiazdką! – Pod świeczek łuną jasną
przykre sytuacje życiowe. Chociaż to był kontakt z obcymi dla
Życzcie sobie jak najwięcej, zwykłego, ludzkiego szczęścia.
nas ludźmi, to udało nam się zbudować właściwe relacje, odczuć ich emocje, a także spojrzeć na świat z zupełnie innej per-

Szczęście człowieka na ziemi
zaczyna się wtedy,
gdy zapominając o sobie,
zaczyna żyć dla innych
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W strzyżowskim LO
nigdy nie brakuje
chętnych do pomocy
W Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie
staramy się krzewić ideę wolontariatu uczniowskiego. Chcemy, aby podobnie jak w Europie, działalność ta była szczególnie propagowana i ceniona.
Od niedawna wolontariat stanowi też jeden z elementów rekrutacji na wyższe uczelnie. Pragniemy
więc wykorzystać szkolny czas na kreowanie wśród
uczniów postaw altruistycznych i prospołecznych.
Poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach tych bardzo
wrażliwych i otwartych na świat młodych ludzi.
Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania. Często
kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc
tak potrzebującym, jak i samym sobie.
Wolontariat jest niewątpliwie działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez
uczniów – wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjnowychowawczy.
Nasza młodzież może włączać się w trakcie roku
szkolnego do następujących działań: akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych, Góra
Grosza, Szlachetna Paczka, Dzień Papieski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przedświąteczne zbiórki żywności, zbiórka produktów do pielęgnacji dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum dla
Dzieci, projekt „Poczytaj mi Przyjacielu”, pomoc
osobom starszym w domach, akcja Polska Biega
i Noc Profilaktyki.
W Liceum Ogólnokształcącym nigdy nie brakuje chętnych do pomocy potrzebującym, choć wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie, jak
również nie otrzymują za nią żadnej gratyfikacji pieniężnej.
Dorota Skura
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Szanowni Państwo, Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie wydało
kolejną publikację. Jest nią album Zaklęci w kamieniu, w którym poprzez
wspomnienia i portrety o profesorach
uczących w Liceum na przestrzeni wielu lat, pragniemy oddać hołd ludziom
tworzącym stuletnią historię szkoły
i środowiska.
Podczas spotkań związanych z obchodami kolejnych jubileuszy Naszej Sędziwej Jubilatki, uderzyło nas bogactwo
przeżyć dotyczących życia społeczności
licealnej, które głęboko zapadły w pamięć opowiadających. Cieszymy się, że
wiele z nich możemy Państwu przedstawić. Udało nam się zgromadzić różnorodny i ciekawy materiał odnoszący
się do życia dziewiętnastu profesorów, bardzo mocno związanych ze strzyżowskim gimnazjum i liceum.
Poszczególne wspomnienia odzwierciedlają indywidualny charakter opowiadających, a są nimi najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele i wychowankowie. Jedne z nich ograniczają się do suchych faktów, inne są pełne osobistych wynurzeń i emocji. Ten różnorodny charakter prezentowanych wypowiedzi nadaje książce wartość „żywego pamiętnika szkoły”. Jej historię można
sobie chociaż w części odtworzyć, wczytując się w poszczególne opowiadania,
poprzez które chcieliśmy ocalić od zapomnienia fragment pięknej przeszłości
Liceum.
Wspomniana publikacja jest do nabycia w bibliotece szkolnej Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.
***
Informujemy także, że w najbliższym czasie ukaże się jeszcze jedna ciekawa pozycja przygotowana przez Stowarzyszenie, a jest nią tomik poezji zatytułowany Wyrośli z pokoleń. Poprzez
to wydawnictwo chcieliśmy pokazać, że
nabyta w latach szkolnych wrażliwość
przenosi się na grunt dorosłego życia.
Prezentowane w publikacji utwory poetyckie, reprodukcje obrazów, grafiki,
fotografie rzeźb, zdjęcia, są twórczym
rejestrem życiowej drogi absolwentów
Liceum. Ten poetycki zbiór refleksji
nad czasem i zmieniającą się rzeczywistością jest jak lustro, w którym odbija
się młodość, dojrzałość i odejścia „ludzi znad Wisłoka”.

Drodzy Państwo, nadchodzące święta są okazją dzielenia się z innymi
tym, co przynosi nam w darze rodzący się Chrystus – miłością, dobrocią,
wdzięcznością, szczęściem. Pragnę zatem w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie złożyć wszystkim członkom, darczyńcom, sympatykom, mieszkańcom Strzyżowa i okolic najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, wielu chwil radości, pokoju i wzruszeń dzielonych z najbliższymi nie
tylko w świątecznym czasie, ale każdego dnia Nowego Roku.
Violetta Wietecha, prezes Stowarzyszenia

W tym poetyckim spacerze po tematach ważnych i pięknych dla każdego, kto
kocha „podróż sentymentalną” ze Strzyżowem w tle, jest miejsce na portrety, wspomnienia i zachwyty. Wiersze zatrzymują
twórców w konkretnych miejscach i czasach. Motywacją do ich napisania zdaje się
być żywa obecność człowieka w świecie,
który trwa, zadziwia, niepokoi i ciekawi.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
lektury.
W imieniu członków Stowarzyszenia
Prezes Violetta Wietecha
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WARTO PRZECZYTAĆ
Anna Ficner-Ogonowska: Szczęście w cichą noc
Magiczna opowieść o Świętach, miłości i wybaczeniu.
Anna Ficner-Ogonowska zdobyła serca polskich
czytelników trylogią o szczęściu („Alibi na szczęście”,
„Krok do szczęścia” oraz „Zgoda na szczęście”), której bohaterowie stali się nam bliscy prawie jak własna
rodzina. Z zapartym tchem śledziliśmy losy Hanki
i Mikołaja, ich powolne zbliżanie się do siebie, walkę
Hanki z koszmarami przeszłości, siostrzane sprzeczki z Dominiką, jej przemianę pod wpływem Przemka
i Tomaszka, odkrywanie swoich korzeni, rodzinną atmosferę domu pani Irenki... Autorka pozwala nam zasiąść z bohaterami książki do wigilijnego stołu,
przy którym Hanka postanawia zgromadzić wszystkich bliskich.
Hanka spodziewa się dziecka, „Szczęścia”, jak je nazywa. Pomimo tego
postanawia spełnić marzenie swojej mamy i własne, organizując wigilijną
wieczerzę dla całej rodziny i spędzając Święta Bożego Narodzenia w domu
tętniącym życiem. Tymczasem niespodziewanie wraca koszmar przeszłości. Szybko okazuje się, że zapomnienie bez przebaczenia nie jest możliwe. Opowieść wzrusza, ale też niesie piękne przesłanie. Jest świątecznie,
rodzinnie i bardzo ciepło. Szczęście rozpływa się pomiędzy palcami. Na
końcu książki przepisy potraw, których to nasi bohaterowie zajadali się
przy wigilijnej wieczerzy.
„Szczęście w cichą noc” to ciepła, magiczna opowieść. Przypomina
o tym, że ważne są tradycje, że pomimo czasu, w którym przyszło nam żyć,
pomimo tego, że szukamy swojego szczęścia na całym świecie, najważniejsza jest rodzina. I nie chodzi tu tylko o samą kolację wigilijną, ale również
o przygotowania do niej. To czas wyciszenia i bliskości.

Richard Paul Evans: Papierowe marzenia
Każdy zasługuje na drugą szansę.
Mówi się, że czasami najlepszą rzeczą, jaka nas spotyka w życiu, jest dar drugiej szansy, abyśmy nareszcie zrobili to, co powinniśmy byli zrobić za pierwszym
razem.
„Papierowe marzenia” opowiadają o tym, jak człowiek może zbłądzić – stoczyć się na samo dno, ale
zawsze zasługuje na drugą szansę. Luke był niezwykłym szczęściarzem. Miał kochającego ojca, dobre perspektywy na przyszłość i wszystko w jego życiu układało się w spójną całość. Jednak któregoś dnia ojciec
zaproponował mu poszerzenie horyzontów oraz – w jego mniemaniu – szansę
na to, czego sam nie miał okazji doświadczyć. I tym sposobem Luke trafił do
innego miasta na studia z zarządzania, gdzie zawarł pierwsze poważniejsze
znajomości w życiu. Znajomości, które okażą się dla niego niezwykle zgubne.
Znajomości, które wraz z podjętymi przez niego decyzjami doprowadzą go na
skraj człowieczeństwa. Jak potoczą się dalsze losy Luke’a? Czy uda mu się
wydźwignąć z tarapatów, w które popadł na własne życzenie? Czy wyciągnie
wnioski ze swojego postępowania? Jak ojciec zareaguje na jego widok?
Richard Paul Evans bardzo pięknie pisze o miłości, w tym przypadku
szczególnie o miłości ojcowskiej.
POLECAMY!

Zbigniew Miga

Św. Barbara
– świętość, zwyczaj
czy legenda?
Pośród aktualnie czczonych świętych można znaleźć
kilka o imieniu Barbara. Większość stanowią męczennice z terenu Korei i Chin, gdzie imię to musiało zawędrować z Europy wraz z podbojami kolonialnymi. Mają one
azjatyckie nazwiska i zginęły męczeńską śmiercią za wiarę na przestrzeni kilkudziesięciu lat XIX w., głównie
w okresie od „wojny opiumowej” do „powstania bokserów” w Chinach.
Bohaterką tego artykułu jest jednak bliższa nam św.
Barbara z Nikomedii. Jest jedną z tych, która o swoją świętość musi cały czas walczyć, gdyż ze względu na odległość
czasową – mówiąc kolokwialnie – nie ma mocnych papierów. Większość tego, co o niej wiemy, pochodzi ze
starożytnych i średniowiecznych podań. W jej kwestii
Kościół nie posiada udokumentowanego przewodu beatyfikacyjnego mimo, że w wielu miejscach na świecie od
wieków przechowywane są i czczone jej relikwie. Z jednej
strony jest świętą „pechową” i kontrowersyjną. Słabe i niknące w mrokach dziejów dowody świętości spowodowały
wykreślenie św. Barbary z litanii do Wszystkich Świętych
(!). Spowodowało to, że we współczesnej litanii (gdzieś
od 1970 roku) wśród świętych męczennic jak Perpetua
i Felicyta, nie znajdziemy już Barbary... (mam nadzieję, że
zbieg dat z dojściem do władzy komunistycznego pupila
górników tow. Gierka, jest przypadkowy!). Z drugiej strony w „parafialno-zaściankowej” tradycji Kościoła jest
świętą wielką i popularną. Są regiony, jak np. nasz Śląsk,
gdzie kult graniczy z obsesją. Żadna inna święta nie ma
tylu kaplic i rzeźb w węglu, soli, drewnie, kamieniu co
właśnie św. Barbara. Z pewnością wielu świętych patronów chciałoby mieć tak żarliwy „elektorat” i być tak uwielbianymi i czczonymi przez wiernych jak św. Barbara przez
górników. Jej rzeźby i wizerunki można spotkać nie tylko
w licznych świątyniach, ale i w wyrobiskach kopalń wielu
krajów europejskich. Wśród przedmiotów kultu i dzieł
sztuki, stanowią świadectwo religijnej i artystycznej wrażliwości górników. W Polsce najstarsza rzeźba przedstawiająca jej postać, zachowana w kopalni soli w Wieliczce,
pochodzi z 1689 r.

Co wiemy o Św. Barbarze?
Urodziła się pod koniec III w., legenda mówi, że
w Nikomedii, w mieście portowym, nad zatoką Izmit nad
morzem Marmara (dziś miasto Izmit w Turcji) jako córka
bogatego i wpływowego kupca o imieniu Dioscorus. Barbara była jedynaczką, długo oczekiwaną przez rodziców.
Była ładna, inteligentna, miała bogatego ojca; o jej względy zabiegało wielu chłopców i mężczyzn, lecz Barbara
wszystkich odprawiała z kwitkiem. Potajemnie utrzymywała kontakty z niewielką grupą chrześcijan (taki ichniejszy KSM spotykający się w podziemiach przy świetle pochodni). Ukrywali się przed prześladowaniami najokrutniejszych cesarzy – Dioklecjana (za jego panowania zginął
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też św. Florian) i adoptowanego przez niego
Maksymina. Obaj władcy byli zaciekłymi
przeciwnikami chrześcijan, a Maksymin był
wrogiem fanatycznym, niezwykle przebiegłym i zdecydowanym w działaniu.
Ojciec Barbary, pragnąc uchronić córkę przed wpływami zdeprawowanej wg niego młodzieży, niechcianymi zalotnikami,
a także ustrzec przed chrześcijaństwem,
więził ją w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w wysokiej kamienicy. Według
innych przekazów była to wieża z trzema
małymi oknami. Dbając jednak o wykształcenie córki zezwolił na wizyty nauczycieli.
Jak podaje legenda wśród nich był lekarz
Walencius, chrześcijanin, który szerzej zapoznawał ją z nową religią i głosił naukę
Chrystusa. Efektem było przyjęcie w tajemnicy przed rodzicami z rąk swego nauczyciela chrztu. Barbara wyrzekła się dotychczasowych bogów i bogactw ojca. Postanowiła poświęcić się nowej wierze i Chrystusowi. Jej postępowanie wzbudziło gniew
nienawidzącego fanatycznie chrześcijan
Dioskura, który zakazał córce praktykowania nowej religii – znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Barbara – z natury
uparta – nieugięcie trwała w swej wierze.
Dręczona przez ojca, uciekła w końcu do
lasu i ukryła się w górskiej grocie. Zdradzona i wydana przez jednego z pasących
owce pasterzy, została ujęta przez służbę
ojca i przekazana władzom rzymskim jako
wyznawczyni nielegalnej religii. Ponieważ
dziewczyna nie chciała wyrzec się swojej
wiary, torturowano ją: biczowano, pędzono nago ku pośmiewisku obywateli rodzinnego miasta, przypalano ogniem, kaleczono, obcięto piersi i w końcu wydano wyrok: śmierć przez ścięcie mieczem! Według
tradycji, poniosła śmierć męczeńską z rąk
swojego ojca w roku 306. Legenda głosi, że
śmierci Barbary towarzyszyły dziwne zjawiska; ojciec po zabiciu córki został porażony piorunem, a owce pasterza, który ją
wydał, zamieniły się w szarańczę. Jej wspomniany na wstępie „pech” polegał również
na tym, że straciła swoje młode życie na
krótko przed zalegalizowaniem chrześcijaństwa przez Konstantyna Wielkiego.
W ikonografii (obrazy, płaskorzeźby,
rzeźby) św. Barbara przedstawiana jest czasem z pochodnią (którą była przypalana),
mieczem (od którego zginęła) w dłoni lub
na tle wieży z trzema oknami (w której była
więziona). Być może nietypowa śmierć,
zadana ręką własnego ojca, rozsławiła cześć
św. Barbary. Jej żywoty ukazały się w języku greckim, syryjskim, koptyjskim, ormiańskim, chaldejskim, a w wiekach średnich
we wszystkich językach europejskich. Jej
kult przetrwał do dziś na całym świecie.
Uznawana jest za opiekunkę w pożarach
i w dobrej śmierci, patronkę dziewic, artylerzystów, saperów, marynarzy, ludzi wykonujących niebezpieczne zawody, a przede

wszystkim górników. Bo jak głosi legenda,
uciekając przed prześladowcami trafia pod
skalną ścianę, a kiedy wydaje się, że jest już
bez szans, łzy bezradnej dziewczyny powodują rozstąpienie się skały dając schronienie i drogę ucieczki jakby pod ziemię...

Kult św. Barbary
Pierwsze wiadomości o kulcie św.
Barbary pochodzą z IV wieku. W Edessie
(Azja Mniejsza) znajdował się ponoć klasztor pod jej wezwaniem. Tradycja mówi, iż
papież Grzegorz I Wielki (papież 590-604
r.) darzył postać Barbary wielką czcią, modląc się w oratorium jej imienia. W VI w.
cesarz wschodniorzymski Justynian I Wielki (cesarz 527-565 r.) sprowadził relikwie
św. Barbary do Konstantynopola, gdzie
z kolei cesarz bizantyjski Leon VI Mądry
(cesarz 886-912 r.) wzniósł
wspaniałą świątynię pod jej
wezwaniem.
Interesujący jest spór
dotyczący miejsca przechowywania relikwii, mający
swe źródło w podziałach
związanych z rozłamami
w Kościele. Według tradycji Kościoła wschodniego
relikwie zostały złożone
w Monastyrze Michajłowskim. Tam spoczywały do
czasu splądrowania świątyni przez bolszewików (1939 r.). Szczęśliwie zostały uratowane przez wiernych Kijowian i przeniesione do Soboru Katedralnego św. Włodzimierza, gdzie spoczywają
po dzień dzisiejszy. Koptowie, z kolei,
utrzymują, że autentyczne szczątki męczennicy znajdują się w kościele pod jej wezwaniem w Starym Kairze. Zgodnie z tradycją chrześcijaństwa zachodniego, relikwie świętej w 1202 r., po złupieniu i splądrowaniu miasta przez uczestników IV
wyprawy krzyżowej, zostały zabrane do
Wenecji, do klasztoru św. Jana Ewangelisty. Po sekularyzacji w okresie napoleońskim relikwie przeniesiono do kościoła św.
Marcina na wyspie Burano w obrębie Laguny Weneckiej. Część relikwii znajduje się
w skarbcu bazyliki św. Jana na Lateranie
w Rzymie, kościele NMP w Transportinie,
w Neapolu (Real Casa della SS. ma Annunziata), Piazenzie (kaplica kościoła San
Sisco), Cremonie i Mantui.
Kult św. Barbary w Polsce był zawsze
bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II, wspomniana jest pod
datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej czci
wystawiono w 1262 r. w Bożygniewie koło
Środy Śląskiej. Interesujący jest też polski
wątek dotyczący relikwii Świętej. Otóż,
według podania, papież Innocenty IV (papież 1243-1254), wysłał do Danii legata
w osobie minoryty Sedensa, z darami skła-
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dającymi się ze szczątków Krzyża Świętego
i z czaszki św. Barbary. Legat po przybyciu
do Danii, znalazł się w środku wojny toczącej się pomiędzy królem Jutlandii Erykiem
IV Denarem „Od Pługa” (1241-1250) i jego
starszym bratem Ablem (król od 1250 r.).
Ponieważ dodatkowo w kraju panowała
zaraza, król Eryk schronił się na jednej
z odległych wysp. Dowiedziawszy się o wyjeździe króla, legat usiłował podążać jego
tropem, jednak wskutek burzy morskiej jego
okręt wyrzucony został u wybrzeży Helu.
Tam został napadnięty i obrabowany przez
rozbójników, którzy w trakcie dzielenia
łupów natrafili na złotą szkatułę, a zorientowawszy się co do jej zawartości, cudownie nawrócili się, a następnie podarowali
świętą relikwię księciu gdańskiemu Świętopełkowi Wielkiemu (książę od 1220 r.). Relikwia złożona została na zamku w Sartawicach, a po zdobyciu zamku
przez marszałka Zakonu
Krzyżackiego Teodoryka von
Bernheim, wywieziona została do Chełmna. Jeszcze do niedawna znajdowała się w Czerwińsku. Do jej posiadania przyznają się ponadto Nowogród
Wielki (Rosja) i Montecatini
(Włochy). Inne relikwie Świętej są też w katedrze pelplińskiej oraz w kościele św. Andrzeja w Krakowie. Wspomnieć też należy – skoro mówimy o Krakowie – że gmach Akademii
Górniczo-Hutniczej wieńczy blisko 7 metrowy wizerunek właśnie św. Barbary.

Skąd to imię?
Barbara to imię pochodzenia greckiego (od słowa barbarzyńca) oznacza kobietę obcą, inną, nieznajomą. W starożytnym
Rzymie oraz Grecji barbarzynką nazywano niewolnicę. Według różnych „ksiąg
imion” liczbą przypisaną imieniu Barbara
jest liczba 2, która wskazuje na dwie przeciwne sobie strony Barbary – z jednej spokojna i ugodowa, a z drugiej dzika i wojowniczo nastawiona.

Wspomnienie św. Barbary
Główne uroczystości mają miejsce najczęściej w katowickim kościele św. Anny
w Katowicach-Nikiszowcu. Podczas uroczystej Eucharystii biskupi i celebransi zachęcają do podążania śladami odwagi i niezłomnej determinacji św. Barbary, co ma
przynieść pozytywne efekty, tak w wymiarze społecznym, jak i w życiu rodzinnym
pracowników kopalń.
Źródła: O. Bergmann „Tablice Historyczne”,
T. Krawczuk „Poczet Cesarzy Rzymskich”,
www.katolik9.jaworzno.interia.pl, www.brewiarz.katolik.pl, www.znaczenieimion.org,
www.historia-gornictwa.pwr.org.
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Ważne dla kobiet z rocznika 1953
Kobiety z rocznika 1953 jako pierwsze odczuły zmiany przepisów. Ustawa
z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła m.in. wydłużenie wieku emerytalnego. Konsekwencje tego,
jako pierwsze, odczuły kobiety z rocznika 1953. W ich przypadku wydłużenie
wieku emerytalnego wyniosło od jednego do czterech miesięcy.
W przypadku kobiet z rocznika 1955
wiek emerytalny wyniesie co najmniej:
• dla kobiet urodzonych od 1 stycznia
do 31 marca – 60 lat i 9 miesięcy,
• dla kobiet urodzonych od 1 kwietnia
do 30 czerwca – 60 lat i 10 miesięcy,
• dla kobiet urodzonych od 1 lipca do
30 września – 60 lat i 11 miesięcy,
• dla kobiet urodzonych od 1 października do 31 grudnia – 61 lat.
Wiek emerytalny wydłuża się co kwartał o jeden miesiąc. Dla kobiet proces ten
będzie trwał do 2040 r. Kobiety urodzone po 30 września 1973 r. jako pierwsze
wiek emerytalny osiągną mając 67 lat.
W myśl nowych przepisów dla mężczyzn z rocznika 1952 wiek emerytalny
wyniesie co najmniej:
• dla mężczyzn urodzonych od 1 stycznia do 31 marca – 66 lat i 5 miesięcy,
• dla mężczyzn urodzonych od 1 kwietnia do 30 czerwca – 66 lat i 6 miesięcy,
• dla mężczyzn urodzonych od 1 lipca
do 30 września – 66 lat i 7 miesięcy,
• dla mężczyzn urodzonych od 1 października do 31 grudnia – 66 lat
i 8 miesięcy.
Mężczyźni urodzeni po 30 września
1953 r. wiek emerytalny osiągną mając
67 lat. Wydłużanie wieku emerytalnego
dla mężczyzn zakończy się więc w 2020 r.

WAŻNE!
Zmiany dotyczą też emerytur, które
przysługiwałyby w wysokości niższej od
świadczeń minimalnych. Te bowiem będą
przyznawane w wysokości co najmniej
najniższej emerytury – w zależności od
udowodnionego stażu ubezpieczeniowego. Reforma emerytalna wydłuża tu stopniowo wymagany staż ubezpieczeniowy
– do 25 lat, niezależnie od płci. W konse-

kwencji kobiety, które przejdą na emeryturę w tym roku, będą miały jeszcze zagwarantowane minimum świadczenia po
udowodnieniu 20 okresów składkowych
i nieskładkowych.
Od początku przyszłego roku kobiety, które nie odłożyły odpowiedniej kwoty składek, będą musiały dłużej pracować,
by mieć zagwarantowane prawo do wypłaty emerytury w minimalnej wysokości. Wymagany do tego staż ubezpieczeniowy będzie podwyższany stopniowo,
poczynając od 1 stycznia 2014 roku. Jednak proces ten będzie przebiegał szybciej w porównaniu z wydłużaniem wieku
emerytalnego, który jest podwyższany co
kwartał o miesiąc. Staż ubezpieczeniowy
dla kobiet będzie podnoszony o rok co
dwa lata, by docelowo w 2022 roku wynieść tyle samo co u mężczyzn, czyli 25
lat. I tak: 20 lat – tylko do 31 grudnia
2013 r., 21 lat – od 1 stycznia 2014 r.,
22 lata – od 1 stycznia 2016 r., 23 lata –
od 1 stycznia 2018 r., 24 lata – od 1 stycznia 2020 r.
W rezultacie w 2022 r. kobiety będą
musiały mieć za sobą 25-letni staż ubezpieczeniowy, aby otrzymać z ZUS-u emeryturę w kwocie minimalnego świadczenia. Obecnie minimalna emerytura (jak
również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna) wynosi
831,15 zł. Kwota ta zmienia się w marcu
każdego roku wraz z waloryzacją.

Czytelnicy pytają
– Urodziłam się w grudniu 1953 roku
i mój rocznik, jako pierwszy, obejmą przepisy o wydłużonym wieku emerytalnym. Chciałabym wiedzieć, jak te dodatkowe przepracowane miesiące wpłyną na wysokość mojej
emerytury?
Stała czytelniczka
Istotnie, konsekwencje wydłużenia
wieku emerytalnego, jako pierwsze, odczuwają kobiety z rocznika 1953. W ich
przypadku wydłużenie wieku emerytalnego wynosi od jednego do czterech miesięcy. To samo dotyczy mężczyzn z rocznika 1948. W efekcie, mężczyźni zaczną
przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat
w 2020 r., natomiast w 2040 roku –
wszystkie kobiety.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

W wyniku wydłużenia wieku emerytalnego z pewnością będą też wyższe emerytury. Trudno jednak prognozować o ile,
bo to zależy od wielu czynników, m.in.
od wysokości ustalonego kapitału początkowego, wysokości zgromadzonych składek (których wysokość zależy od osiąganych zarobków) oraz od tzw. średniego
dalszego trwania życia (wskaźnik demograficzny ustalany przez Prezesa GUS),
który wiąże się z terminem złożenia wniosku o emeryturę.
– Jestem na wcześniejszej emeryturze.
Wiek emerytalny skończę w 2015 r. Czy moja
emerytura będzie liczona po staremu, czy
po nowemu?
Irena J.
Ponieważ jest Pani urodzona po 31
grudnia 1952 r. obowiązuje Panią podwyższony wiek emerytalny i wyliczenie emerytury po nowemu.
Nowa emerytura to równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, czyli kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie
emerytalne zapisanych na pani indywidualnym koncie w ZUS-ie oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia.
Według przepisów obowiązujących
od stycznia 2013 r., podstawa obliczenia
emerytury ulega pomniejszeniu o kwoty
pobieranych emerytur przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że część emerytury wyliczonej na
podstawie składek zgromadzonych na
indywidualnym koncie zostanie pomniejszona o kwotę pobranej przez Panią wcześniejszej emerytury.
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Ze starej trafiki...
Chcielibyśmy dzisiaj po raz kolejny zachęcić czytelników naszego cyklu do sięgnięcia do starych książek kucharskich naszych prababek. Zbliżają się święta i może
warto przygotować potrawy, które gościły na mieszczańskich stołach strzyżowian jeszcze za cesarsko – królewskich czasów, kiedy to panował Najjaśniejszy Pan Franciszek Józef I. Notabene moja prababka Mistakowa pamiętała doskonale, jak jej rodzina wiwatowała na cześć „cysorza”, gdy ten jechał przez Trzcianę do Rzeszowa w czasie
jednej z wizyt w Galicji (na moje przepojone dziecięcym
patriotyzmem argumenty, że to był przecież zaborca odpowiedziała, że może i zaborca, ale „ludzki pan i chłopów uwolnił”).
Wracając do rzeczy – niezmiernie popularne poradniki pani Ćwierczakiewiczowej podają mnóstwo bożonarodzeniowych potraw. Niektóre są już zapomniane (niesłusznie!) albo, jak pisałam poprzednio, wykonanie ich przekracza już nasze możliwości logistyczne (skąd brać te
dziewki służebne, mdlejące przy kręceniu kopy jaj na
baby). Niemniej przepisy na wyczekiwaną przez dzieci
zupę migdałową czy mistrzowsko obsmażonego karpia
może zainspirują kogoś do sięgnięcia po smak tradycji.
Przy okazji można dowiedzieć się, jak według autora
najstarszej polskiej książki kucharskiej, czyli „Compendium ferculorum albo zebranie potraw” z 1682 roku, Stanisława Czernieckiego, ma wyglądać kucharz:
„Kucharz ma być ochędożony z czupryną albo głową
wyczesaną, z ogoloną głową, rękami umytemi, paznoktami oberżnionemi, opasany fartuchem białym, trzeźwy,
nieswarliwy, pokorny, chyży, smak dobrze rozumiejący,
condimenta albo potrzeby do potraw dobrze znający,
a nade wszystko wszystkim usługujący.”
O ile z „ochędożeniem” i myciem rąk raczej nie mamy
problemów, to już ogolenie głowy (u panów, jak sądzę,
wtedy kucharzami byli głównie mężczyźni) i „oberżnienie paznoktów” (u pań) może wzbudzić protesty. Jako
domowa kucharka stanowczo też protestuję przeciwko
usługiwaniu wszystkim, chociaż na „condimentach” (przyprawach) się znam. Gdyby jednak płacono mi tyle, ile
płacił Czernieckiemu wojewoda Lubomirski, to „pokornie i chyżo”, z „głową wyczesaną” i opasana fartuchem
białym podawałabym do każdego stołu. A najlepiej przysmaki takie, jakie i Państwo mogą sobie przyrządzić, stosując się do poniższych przepisów:

Zupa migda³owa
Funt migdałów
słodkich; pięć gorzkich, oparzyć, obrać
z łupin, i utłuc w moździerzu na miazgę, skrapiając wodą lub mlékiem. Wlać w tę massę
dwie kwarty gotowanéj
wody,
wymieszać,
i przecisnąć przez ser-

wetę lub gęste sito; miazgę jeszcze raz przetłuc, nalać trochę tego samego odwaru lub innéj wody, jeżeli zupa ma być
lżejsza i jeszcze raz wycisnąć przez serwetę. Włożyć pół funta a nawet trzy ćwierci cukru miałkiego i wymięszać. Osobno zaś ugotować na sypko ryż na mléku lub na wodzie,
jeżeli zupa ma być do suchego postu, z cukrem, cynamonem i rodzenkami tureckiemi bez pestek; włożyć w wazę
i rozebrać zupę. Ta zupa może być podawana na ciepło lub
zimno.
Rozbrajające jest to gotowanie ryżu na wodzie, gdy
zupa ma być postna – nic to, że delektujemy się wyciągiem z pół kilograma drogich wszak migdałów, cukrem
i rodzynkami, ale mlekiem „suchego postu” nie kalamy!

Sandacz (lub karp) bez oœci sma¿ony
Oczyściwszy sandacza nie krajać go
w dzwonka, lecz wpodłuż
rozpłatać, wyjąć kość
środkową i obrać delikatnie z cienkich ości,
których u sandacza jest
bardzo mało. Każdą połowę przekroić powtórnie
wzdłuż i pokrajać w podłużne kawałki, mniéj
więcéj od 4 do 6 cali, posolić, po kilku godzinach gdy ma
być użyty, obetrzéć czystą bibułą do sucha, rozbić kilka całych jaj bez wody, bijąc mocno, żeby się aż zapieniły, umoczyć każdy kawałek w tych jajach, aby go suto objęły i wyrzucić na stolnicę grubo posypaną, tartą, przesianą na mąkę
bułką, utarzać w niéj żeby się gruba warstwa zrobiła i nigdzie jajko lub ryba nie przebijała. Rozpuścić koniecznie
na miedzianéj patelni dobrego klarowanego masła, na
każdy funt ryby nieoczyszczonéj ćwierć funta masła, gdy się
mocno zagotuje ale nie zrumieni jeszcze, wrzucić rybę
i smażyć do mocno rumianego koloru, wyjmując każdy
dosmażony kawałek ostrożnie widelcem na półmisek.
Usmażone ryby układać w kratę, nakrzyż w górę, co bardzo
ładnie wygląda i obsypać usmażoną na témże maśle chrupiącą zieloną natkę pietruszki.
Do państwa wiadomości: niezbędna wg pani Lucyny
patelnia miedziana kosztuje jedynie około 600 zł, ale na
świętach się przecież nie oszczędza... Do „utarzania” ryby
w bułce warto wykorzystać naszych milusińskich – nikt
tak jak dziecko nie potrafi wytarzać w bułczanym piaseczku karpia, siebie i całej kuchni. Życzymy na Boże
Narodzenie suto zastawionych stołów, a wszystkim gospodyniom nieswarliwych i pokornych pomocników!
Marzena Dubiel

Zdjęcia: zupa: Lubomir Lipov, http://czasnawnetrze.pl/zesmakiem/przepisy/13911-zupa-migdalowa; karp smażony: http://prlkuchniadanusi.blogspot.com.
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Jan Półzięć

Ateński maraton
Historia tego królewskiego biegu narodziła się właśnie w Grecji. W 490 roku
przed naszą erą wojska perskie zaatakowały państwo ateńskie. Pierwsza, zwycięska dla Ateńczyków bitwa, rozegrała się
w miejscowości Maraton w pobliżu Aten.
Legenda głosi, że z dobrą wiadomością
o zwycięstwie i ostrzeżeniem o nadciagającym zagrożeniu przebiegł ateński żołnierz Filippides z Maratonu do Aten
i u celu swego biegu, po przekazaniu in-

rejestracji na liście startowej Athens Classic Marathon i uregulowaniu opłaty startowej. Następnie było rezerwowanie biletów na samolot i rezerwacja hotelu. Do
Grecji wylecieliśmy rano 8 listopada z lotniska w Rzeszowie przez Frankfurt do
Aten, gdzie wylądowaliśmy około wpół do
pierwszej po południu. Ekipa liczyła trzy
osoby – oprócz mnie pani Barbara Prymakowska – maratonka z Tarnowa i moja
żona. Z lotniska do hotelu dostaliśmy się

Fot. Z. Półzięć
Na mecie Athens Classic Marathon

formacji, padł martwy. Michel Bréal,
francuski filolog, zainspirowany historią
biegu zasugerował Pierre’owi de Coubertin’owi, twórcy nowożytnych igrzysk
olimpijskich, by włączył bieg na dystansie odpowiadającym odległości z Maratonu do Aten do programu pierwszych
nowożytnych igrzysk olimpijskich w Atenach w 1896 roku. I tak się zaczęło.
Dzisiaj, przy bardzo dużym zainteresowaniu bieganiem długodystansowym,
zapewne marzeniem każdego maratończyka jest przebiec ten dystans właśnie
w Grecji, właśnie z Maratonu do Aten
z metą na antycznym stadionie olimpijskim, gdzie rozgrywały się pierwsze nowożytne igrzyska. Moje marzenie się spełniło – byłem, biegłem, dobiegłem do
mety.

Podróż z przygodami
Moje przygotowania do wyprawy do
Grecji rozpocząłem jeszcze w lipcu od

autobusem komunikacji miejskiej po ponad godzinnej podróży z przygodami.
Musieliśmy się przesiadać z jednej linii
autobusowej do drugiej i trochę pobłądziliśmy a po dotarciu do hotelu okazało się,
że mojej żonie ukradziono portfel z pieniędzmi i dokumentami. Na szczęście
oprócz dowodu osobistego, który zaginął,
żona zabrała w podróż również paszport,
który miała w innym miejscu i nie został
skradziony. Trudności zaczęły się mnożyć
jak np. w recepcji hotelu, gdzie nie potrafiono mi wskazać, w którym miejscu znajduje się hala sportowa – centrum rejestracyjne maratonu. W końcu się udało i już
wieczorem, po podróży metrem a potem
tramwajem, weszliśmy do Tae Kwondo
Indoor Hall, gdzie odbywały się targi towarzyszące maratonowi, oraz gdzie można było odebrać pakiety startowe. Po rejestracji kamień spadł mi z serca, gdyż mieliśmy wszystko niezbędne do udziału
w maratonie.
Sobota to zwiedzanie i odpoczynek.
Metrem udaliśmy się do Pireusu – mia-

sta leżącego nad Zatoką Sarońską i należącego do aglomeracji ateńskiej. Pogoda
była przepiękna – bezchmurne niebo
i wysoka temperatura (około 250C) pozwoliła nawet na kąpiel w błękitnym,
czystym morzu. Wieczorem krótkie zwiedzanie Aten z podziwianiem nocnej panoramy oświetlonego wzgórza Akropolu, pałacu Parlamentu i stadionu olimpijskiego. Ostatnie przygotowania do startu zakończyły ten bogaty w atrakcje dzień.
W niedzielę wczesna pobudka już
o piątej rano. Śniadanie w hotelu i przejazd metrem na Plac Syntagma, skąd odjeżdżały autobusy przewożące zawodników na start do Maratonu. Na placu pod
Parlamentem tłum zawodników wsiadających do podjeżdżających autobusów.
Wyjeżdżamy około wpół do siódmej
z jeszcze ciemnego miasta i po godzinie
jazdy dojeżdżamy do miasta startu biegu.
Pamiątkowe zdjęcia pod tablicą informacyjną z nazwą miejscowości „Maratonas”
i udajemy się na miejscowy stadion, gdzie
przygotowujemy się do startu. W czasie
jazdy wstał już dzień, ale jest jeszcze
chłodno i słońce nisko nad okolicznymi
wzgórzami. Ostatnie przekąski bananów,
batonów energetycznych, ostatnie nawadnianie organizmu płynem izotonicznym,
krótka rozgrzewka na tartanowej bieżni
stadionu wśród setek zawodników, oddanie swoich zbędnych w czasie biegu rzeczy do depozytu i na start.
Na starcie panuje porządek – organizatorzy kierują zawodników do odpowiednich sektorów oznaczonych kolorami i w takich samych kolorach są numery startowe. Przed startem minuta ciszy
dla uczczenia ofiar wybuchów na Bostońskim Maratonie i punktualnie o 9.00 startują zawodnicy pierwszego sektora. Startowi towarzyszą pokazy ogni sztucznych.
Mój trzeci sektor staruje o 9.04. Pogoda
dobra – temperatura poniżej 20 stopni,
bez wiatru, ale przeszkadza mocne słońce świecące prosto w twarz. Mieszkańcy
Maratonu dopingują żywiołowo mimo
rannej pory. Pierwsze kilometry trasa
przebiega łagodnie w dół, ale po przebiegnięciu około ośmiu kilometrów zaczyna się długi, blisko dziesięciokilometrowy podbieg. Biegnie mi się dobrze, kontroluję tempo pilnując aby pierwszej części dystansu nie przebiec za szybko. Po
siedemnastym kilometrze krótki kilometrowy odcinek trasy nieco z górki, a następnie zaczyna się kolejne wbieganie pod
górkę aż do 32 kilometra. Słońce grzeje
coraz mocniej, temperatura coraz wyższa,
na niebie chmur jak na lekarstwo, trudna
trasa i pokonywany dystans daje się coraz
bardziej we znaki. Trudy biegu łagodzą
gęsto rozstawione punkty żywieniowe
z wodą, izotonikami, bananami, żelami
energetycznymi oraz ratownicy medycz-
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ni w charakterystycznych czerwonych
kombinezonach.

„Jeszcze Polska
nie zginęła...”
Mijamy półmetek i biegniemy ciągle
pod górkę. Czas niezły, czuję się dobrze.
Dobiegamy na szczyt wzniesienia i teraz
ma być już tylko z górki. Ale mapy w takiej skali nie wykazują niewielkich podbiegów, które na końcowych metrach są
szczególnie uciążliwe. Dobrze, że są te
punkty odświeżania z gąbkami i zimną
wodą, którą można przemyć twarz, szyję
i ochłodzić głowę. Biegniemy już po ulicach Aten, kibiców coraz więcej. Zaczynają się moje odwieczne kłopoty ze skurczami mięśni ud. Na 36 kilometrze muszę korzystać z pomocy ratowników, którzy schładzają bolesne miejsce i rozmasowują obolały mięsień. Ostrożnie ruszam dalej i do samej mety już mam spokój z tą przypadłością. Są też miłe akcenty na trasie – starsza pani na widok mojego orzełka na koszulce zaczyna śpiewać
„Jeszcze Polska nie zginęła...”. Na kilka
kilometrów przed metą inny rodak dopinguje mnie pocieszając, że już „tylko
kilometr”. Wreszcie skręcam w ulicę
obok Ogrodu Narodowego prowadzącą
do Olimpic Stadium. Wreszcie, wśród wiwatujących kibiców, wbiegam na ten legendarny piękny, cały z kamienia stadion
zamknięty tylko z trzech stron, z bieżnią
w kształcie litery U i finiszuję ostatnie
kilkaset metrów. Za te chwile warto trudzić się blisko 4 godziny biegnąc w ateńskim upale (ponad 250 C) na trudnej trasie tego klasycznego maratonu.
Jak trudny to maraton, niech świadczą
mdlejący zawodnicy tuż przed metą, nawet na bieżni kilkadziesiąt metrów przed
finiszem. Wreszcie meta, pamiątkowe
zdjęcia robione przez Polaka, który w podobnym czasie ukończył ten bieg co ja,
dekoracja pięknymi medalami i już można odpocząć. Osiągnięty czas 3:53:06 nie
jest rewelacyjny, ale osiągnięty na trudnej,
wymagającej trasie w niesprzyjających warunkach pogodowych. W tym tłumie i tumulcie trudno się odnaleźć, ale jakoś się
udaje i jesteśmy już razem z żoną. Uzupełniam płyny, jem banany, piję mleczko kokosowe i czekamy na Basię Prymakowską,
która w swojej kategorii wiekowej (ponad
70 lat) była najlepsza z całej stawki biegaczek. Jeszcze tylko odebrać swoje wierzchnie ubrania z depozytu i do stacji metra.
Po powrocie z mety łóżko w pokoju hotelowym jest wyjątkowo wygodne i krótka
drzemka jest zbawienna dla zmęczonego
organizmu. Wieczorem krótki spacer
z kolacją i ponownie do łóżka.
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Poniedziałek to zwiedzanie Aten ze
stałym punktem programu wszystkich
wycieczek – Akropolem na początek. Te
budowle, powstałe ponad 2000 lat temu,
robią na mnie wrażenie. Pomyśleć, że
w tym czasie na terenach Polski jeszcze
długo o naszym państwie nikt nie słyszał.
We wtorek od rana pakowanie i przygotowanie do powrotu. Na lotnisko dojeżdżamy metrem i odlatujemy do Frankfurtu. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu
lecimy do Rzeszowa. Bez kłopotów wracamy do domu.
Operacja Ateny zakończona. Bieg śladami legendarnego Filippidesa zaliczony. Po pięciu maratonach w tym roku czas
na odpoczynek i planowanie startów
w roku przyszłym.


Kolejne medale naszych
wojowników
W dniu 30 listopada 2013 w Rzeszowie odbył się Puchar Polski Juniorów
w Ju-jutsu, Karate i Combat Aikido. Organizatorem turnieju była Polska Federacja Budo (PFB). W turnieju brało udział
ponad 140 zawodników i zawodniczek
z 12 klubów. Tym razem sensei Paweł
Szlachta (3 dan) i Przemysław Strzępek
(1 dan) zabrali ze sobą 14 zawodników,
którzy zdobyli 14 medali: 3 złote, 5 srebrnych i 6 brązowych.
Złote medali zdobyli:
Dominik Szlachta (tegoroczny wicemistrz
Polski i mistrz Śląska)
Krzysztof Kaczkiełło

Patryk Ziobro
Srebrne:
Michał Piskozub
Łukasz Niemiec
Patrycja Wnęk
Szymon Wójcik
Klaudia Cierpiał
Brązowe:
Dominik Cierpiał
Kamila Pietruszka
Patryk Wnęk
Gaja Tomala
Przemysław Lesiak
Oliwia Strzępek
SIP

Fot. Archiwum SIP
Nasi zawodnicy w Pucharze Polski Juniorów zdobyli w sumie 14 medali
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(i przymrużonym okiem...)
Spójrz w g³¹b
duszy mej albo
niespodzie wana
radoœæ o poranku

Najgorszy poranek życia zapowiadał
się całkiem przyjemnie. Słońce uśmiechało się do mnie przez tergalowe firany,
ptaszki wykonywały poprawne trele, z głośnika radia popłynęła na zachętę urocza
melodia, do której wkrótce dołączył głos
Martyny J.
– W dooomach z betonu... nie ma wolnej miłości... – podśpiewywałam sobie wesoło zrzucając cienką koszulkę nocną
i przebiegając przez bezdzietne o tej porze mieszkanie. Paluszki stópek wykonały chasse na nowej wykładzinie, a ręce
same podniosły się uroczo – przeciągnęłam się porannie, kocio i bardzo zalotnie.
– ... są stosunki małżeńskie... tu uuuu
nas nie gości... – na wszelki wypadek
sprawdziłam, czy firanki mocno zaciągnięte i postanowiłam jednak założyć coś na
siebie, bo nigdy nie wiadomo, czy jakiś co
ma kota i rower nie spogląda właśnie przez
lunetę, oceniając moje to i owo.
Popędziłam w radosnych hopsach do
sypialni, gdzie znajdowała się komoda
z bielizną, po drodze wykonałam obrót
w prawo, promenadę z obejściem krzesła
i obrót kołysany w lewo. Najbardziej intymne części garderoby znajdowały się
w dolnej szufladzie. Kucnęłam... i oczy wyszły mi z orbit.
Myślę, że mój krzyk mógł spowodować tsunami na którymś z oceanów. Jamie Lee Curtis w „Halloween” była przy
mnie kwilącym niemowlakiem. Wrzask
piekielny uniósł mnie kilkadziesiąt centymetrów nad podłogę i cisnął o ziemię
jak szmacianą lalę wypchaną grochem
i trawą. Zrozumiałam, co czuł Azja Tuhaj-
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bejowicz, poczułam jedność z wszystkimi
ofiarami Vlada Palovnika. Raz w życiu
poczułam się nadziana. Kątem oka zauważyłam przyczynę szału, jaki mnie opętał
– zaostrzone, drewniane resztki blejtramów, które mój mąż wrzucił nieroztropnie do plastikowego wiadra i postawił
obok krzesła.
Odległość do łazienki pokonałam
w sekundę, szybki nawrót i odbiłam się od
przeciwległej ściany na drugim końcu
mieszkania. Po kilku takich przebieżkach
postanowiłam obejrzeć obrażenia, niestety, jako kobieta mało praktyczna, posiadałam jedynie wielkie zwierciadła na ścianach. Po wykonaniu mnóstwa akrobacji
i wielu poślizgach skapitulowałam. Potrzebowałam pomocy w celu ustalenia obrażeń. Z rozwianym włosem i nieco kulejąc wpadłam powtórnie do sypialni, a następnie wystawiłam cztery litery z przyległościami wprost przed twarz śpiącego
zbrodniarza.

– Patrz, patrz szybko!!! Co tu mam???
Co tam mam??? No, obudź się!!! Popatrz!!!
Przez chwilę było cicho, a następnie
usłyszałam słaby szept:
– Nooo....
– Gadaj! Co widzisz!
– Eeee...
– Co tam jest do cholery!
– Goła....
– Ale co jeszcze, co jeszcze!? – darłam
się w opętaniu.
– Noooo... eeee...
Najgorsze jednak było pójście do lekarza po poradę. Co prawda wystawianie
sobie odpuściłam, ale za to nie mogłam
nie zauważyć kpiącego spojrzenia, kiedy
opowiadałam mu, jak nabawiłam się obrażeń.
– Niektórzy to się lubią zabawić – stwierdził z uśmieszkiem i zaordynował mi Balsam Szostakowa.
Tekst: Czarny Pieprz
Rysunek: Pan Pieprz

Z kroniki sportowej
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Strzy¿owie

Z rozgrywek towarzyskich 1952 rok
Zdjęcia pamiątkowe z meczu „Oldboje” Włókniorz Strzyżów – „Młodzi” Włókniorz Strzyżów

„Oldboje”
Od lewej stoją: Jezierski
Józef, Lecnar Leopold,
Brud Franciszek, mgr
Kruczek Jan, Ryczek Bogusław, Midura Henryk,
Kołodziej Kazimierz, Fąfara Włodzimierz. Od lewej klęczą: Krzywka Stanisław, mgr Górnicki
Gerard, Górnicki Jan.

„Młodzi”
Od lewej stoją: Gorczyca
Bronisław, Lenart Kazimierz, Paszek Jan, Paszek Antoni, Zając Stefan. Od lewej klęczą: Soja
Andrzej, Janusz Tadeusz,
Kruczek Wojciech, Sołtys
Mieczysław. Leżą: Pieprzowski Józef, Drogoń
Jan.
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Uchronić
przed zamarznięciem

Kronika
Policyjna
listopad/grudzień 2013

Chroń swoją tożsamość
– zastrzeż
utracone dokumenty!
„Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!” – to hasło kampanii edukacyjnej prowadzonej przez
Związek Banków Polskich. Akcję wspiera Policja. Celem kampanii jest propagowanie i poszerzenie wiedzy o możliwościach i potrzebie zastrzegania
utraconych dokumentów tożsamości.
Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może
mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela. Policja wciąż odnotowuje przypadki wykorzystania cudzej
tożsamości dla wyłudzenia pożyczki,
kradzieży wypożyczonego samochodu
czy innych przedmiotów, wynajęcia pokoju hotelowego lub mieszkania i unikania opłat.
Ci, którzy posługują się cudzym dokumentem, robią to w imieniu osoby,
której dane osobowe widnieją na dokumencie. Dlatego też każdy, kto zgubił
dokument tożsamości lub komu dokument ten został skradziony, powinien jak
najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zastrzec je w Banku. Taka informacja, poprzez System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafi do banków i firm,
które identyfikują obsługiwane osoby na
podstawie dokumentów tożsamości
i uczestniczą w Systemie.
Listę banków przyjmujących zastrzeżenia można znaleźć na stronie kampanii – www.dokumentyzastrzezone.pl.
Najważniejsze dokumenty, które powinniśmy zastrzegać po utraceniu, to: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny, karta stałego pobytu.
Jeśli dokumenty zostały nam skradzione, powinniśmy o tym fakcie powiadomić Policję.

Jesień i zima, to czas, kiedy policjanci podejmują wzmożone działania, aby
pomóc tym, których życie i zdrowie
może być zagrożone z powodu chłodów.
Każdego roku Policja odnotowuje przypadki zgonów, których przyczyną jest
nadmierne wychłodzenie organizmu.
To wyjątkowo trudny okres dla osób
bezdomnych, bezradnych i samotnych.
Policjanci jak co roku patrolować
będą miejsca, w których często przebywają bezdomni. Sprawdzać dworce, tereny przydworcowe, kanały ciepłownicze, ogródki działkowe, parki, skwery,
zarośla, miejsca rzadko uczęszczane czy
opuszczone budynki. W tych działaniach
Policja współpracuje z samorządami,
ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, Strażą Miejską,
Strażą Ochrony Kolei i Strażą Pożarną.
Funkcjonariusze nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego zwracamy się
z apelem – jeśli zauważymy człowieka
leżącego na chodniku czy śpiącego na
ławce, nie pozostawajmy obojętni na los
takiej osoby. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie. Wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy 997. O osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy można także informować ośrodki pomocy społecznej.
Pamiętajmy! Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może być odczuwalny dla
człowieka tak, jak temperatura poniżej
-30°C. Takie warunki atmosferyczne
mogą być przyczyną odmrożeń i wychłodzenia organizmu. Wychłodzenie jest
stanem, gdy temperatura wewnętrzna
ciała spada poniżej 35°C. Jego objawami są: zaburzenia świadomości do
śpiączki włącznie, powolna mowa lub
jej zaburzenia, poczucie wyczerpania,
senność. Policjanci liczą na pomoc
z Państwa strony – pamiętajmy, że jeden telefon może uratować człowieka
przed zamarznięciem.

Krzyż Zasługi, medale
i odznaczenia dla
strzyżowskich policjantów
Komendant Powiatowy Policji
w Strzyżowie, Naczelnicy Wydziału Pre-
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wencji i Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego otrzymali we wtorek
5 listopada z rąk Wojewody Podkarpackiego wyróżnienia za wzorową, pełną
poświęcenia służbę na rzecz społeczeństwa.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zebrało
się sto czterdzieści jeden policjantek,
policjantów i pracowników Policji. To
wyróżniający się funkcjonariusze, którzy
zostali odznaczeni. Wśród nich byli
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej
Policji w Strzyżowie:
• mł. insp. Robert Makowiec – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie – otrzymał Brązowy Krzyż
Zasługi;
• podinsp. Tadeusz Kuczek – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – brązową odznakę „Zasłużony Policjant”;
• kom. Wojciech Twaróg – Zastępca
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – brązową odznakę „Zasłużony Policjan”;
• asp. szt. Janusz Dziwosz – Zastępca
Naczelnika Wydziału Kryminalnego
– srebrny Medal „Za Długoletnią
Służbę”;
• asp. szt. Konrad Szarłowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”.
Gościem uroczystości była Wojewoda Podkarpacki Małgorzata ChomyczŚmigielska, która w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra
Spraw Wewnętrznych wręczyła krzyże,
medale i odznaczenia. Każdemu wyróżnionemu osobiście gratulował Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji,
nadinspektor Zdzisław Stopczyk.

Tlenek węgla cichy zabójca
Trwa sezon grzewczy, a co za tym
idzie palenie w kominkach, piecach, czy
korzystanie z grzewczych urządzeń gazowych. Niestety, co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne żniwo.
Zróbmy wszystko, aby w tym roku właściwie zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą.
Pamiętajmy, że zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo budowlane, obiekty budowlane, w tym budynki jednorodzinne, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela kontroli okre-
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sowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
między innymi przewodów kominowych
oraz instalacji gazowej. Nie wykonanie
obowiązku przez właściciela, stwarza
przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników budynku,
jest też zagrożone karą grzywny.
Ryzyko zatrucia tlenkiem węgla można zminimalizować poprzez zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i generowanie
sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa
w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia.

Idą święta
– nie dajmy się okraść
Nadchodzący okres przedświąteczny to czas na robienie zakupów. W tym
okresie przestępcy też nie próżnują, to
dla nich znakomita okazja do „zarobienia” na święta. Zwiększa się zagrożenie kradzieżami portfeli.
Przedświąteczne zakupy mogą się
stać przyczyną naszych kłopotów, gdy
stracimy portfel z gotówką, kartą płatniczą i dokumentami. Jeżeli chcemy się
tego ustrzec, stosujmy się do kilku prostych zasad podczas zakupów:
• portfele z dokumentami, pieniędzmi
bądź telefony komórkowe przechowujmy w wewnętrznych kieszeniach,
nie zaszkodzi co pewien czas sprawdzić, czy rzeczy te są na swoim miejscu,
• baczną uwagę zwracajmy na damskie
torebki, najlepiej trzymajmy je przed
sobą lub w ręku – krótko za pasek,
unikajmy wkładania ich do koszyków
z zakupami, gdyż zwiększa to ryzyko
kradzieży,
• nie pozostawiajmy w samochodach,
w widocznym miejscu, torebek, sa-
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szetek, przedmiotów wartościowych.
O ile jest to możliwe, to na noc zabierajmy ze sobą do mieszkania radioodtwarzacz
samochodowy,
sprawdźmy czy samochód jest zamknięty i czy włączyliśmy alarm, jeśli taki posiadamy,
• ograniczmy do minimum używanie
telefonów komórkowych na ulicach,
w parkach i wszystkich tych miejscach, gdzie mógłby on zostać znienacka nam wyrwany,
• wracając wieczorem unikajmy odosobnionych,
nieoświetlonych
miejsc, a najlepiej skorzystajmy z taksówki lub autobusu.
Z apelem zwracamy się również do
pieszych i kierowców. Zachowajmy cierpliwość i ostrożność w miejscach zwiększonego ruchu, bądźmy kulturalni i wyrozumiali dla innych użytkowników
dróg. Nie spieszmy się, lepiej dojechać
10 minut później niż wcale. Na parkingach przysklepowych, a przede wszyst-

kim przy dużych sklepach bądźmy
ostrożni, ale i wyrozumiali dla pieszych
i innych zmotoryzowanych.
Zwróćmy również uwagę na osoby
zajmujące się handlem obwoźnym, jakie
pojawiają się w naszych domach, oferując nam towary w atrakcyjnych cenach.
Często są to przedmioty sprzedawane po zawyżonej cenie, wyroby oferowane jako złoto, srebro często są tanimi
imitacjami.

Wspólnie zadbajmy o to,
aby nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
były udane i radosne.
Asystent ds. informacyjno-prasowych
KPP w Strzyżowie
mł. asp. Katarzyna Ciuba

PODZIĘKOWANIE
W dniu 22 listopada 2013 roku odeszła do Boga
nasza ukochana mama, babcia i prababcia

Janina Żybura.
Wszystkim, którzy towarzyszyli śp. Janinie modlitwą
różańcową, brali udział we Mszy Świętej pogrzebowej, odprowadzili jej ziemskie ciało na cmentarz św.
Michała Archanioła w Strzyżowie składamy serdeczne podziękowania. Wszystkim serdecznie Bóg zapłać
za modlitwę i liczne intencje mszalne.
W imieniu rodziny
– córka Krystyna, syn Bogdan i Andrzej
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Mikołaj Święty
rozdawał prezenty
5 grudnia
w Bibliotece
Publicznej
Gminy i Miasta
w Strzyżowie…

Konkurs na „Najpiękniejszy
Stół Bożonarodzeniowy”
w BPGiM w Strzyżowie

6 grudnia w Domu Kultury
„Sokół” w Strzyżowie
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