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Burmistrz
komentuje

Rozmowa z nowo wybranym Burmistrzem Strzy-
żowa Mariuszem Kawą o zamierzeniach na
najbliższe cztery lata kadencji.

Redakcja: Jakie było pierwsze wrażenie, kiedy dowiedział się Pan,
że zostanie burmistrzem już w pierwszej turze?

Mariusz Kawa: Jak mówi klasyk, nigdy nie będziesz miał okazji
zrobić pierwszego wrażenia drugi raz. To było uczucie radości, speł-
nienia, a jednocześnie chwile głęboko wypełnione treścią i myśle-
niem o wyzwaniach jakie przed nami. O wygranej w pierwszej turze
marzy każdy. Jest też sprawą oczywistą, że w tych wyborach pozostali
kandydaci kalkulowali jak doprowadzić do drugiej tury, a społe-
czeństwo powiedziało tym układankom – basta. Byłem, krótko mó-
wiąc, bardzo pozytywnie zaskoczony i szczęśliwy.

– To dosyć komfortowa dla Pana sytuacja, gdzie w Radzie Miej-
skiej znalazło się aż 14 radnych z KWW Nasze Sprawy. Wydaje się
więc, że realizowanie pomysłów będzie proste.

– To rzeczywiście sytuacja komfortowa. Mieszkańcy Gminy
i Miasta Strzyżów poparli młodość, otwartość, determinację. Bu-
dowę komitetu rozpoczęliśmy od założeń programowych. Pierw-
sze moich, później poprosiłem, by najbliżej współpracujące osoby
dołożyły coś od siebie, a następnie każda z osób kandydujących
z listy KWW Nasze Sprawy dopisywała swoje „sprawy”. Coś waż-
nego dla jej okręgu wyborczego. Uznaliśmy wspólnie, że będzie to
najlepsza droga do wypracowania racjonalnych pomysłów dla na-
szego środowiska. Krótko mówiąc, mamy plan, a dziś również na-
rzędzia, by ten plan realizować.

– Z Pana wpisów na oficjalnym profilu Komitetu Nasze Sprawy
na Facebook’u wynika, że przyszła kadencja zapowiada się pod zna-
kiem woli współpracy z radnymi innych ugrupowań.

– Chcę, by duża otwartość i współpraca stały się „marką”, wy-
znacznikiem tej kadencji. Mówiłem o tym w kampanii wyborczej,
mówię i dziś. Zaproponowaliśmy dwóm radnym startującym z dru-
giego komitetu obecnego w Radzie funkcję wiceprzewodniczącego
Rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej – najważniejszego ciała
kontrolnego w Gminie. Oferta, niestety, została przyjęta połowicz-
nie, chociaż i to poczytuję jako znak pewnej dobrej woli. Nie wycofa-
my ręki. Wiem, że to dobra droga, a niektóre rozwiązania wymagają
po prostu więcej czasu.

– Jakie obszary działalności samorządu gminnego uważa Pan za
szczególnie ważne i wokół jakich działań budowana będzie obecnie
polityka inwestycyjna gminy?

– Ta kadencja dedykowana musi być gospodarce. Gospodarce
rozumianej jako rozwój Gminy i Miasta poprzez miejsca pracy,
ekonomię społeczną, wysoką sprawność organizacji pozarządo-
wych, organizację i wsparcie kanałów dystrybucji żywności wytwa-
rzanej lokalnie, często połączonej z małą turystyką. Celem jest za-
gospodarowanie na miejscu osób z tradycyjnymi dla naszego tere-
nu kwalifikacjami (obróbka metalu, drewna), oraz przygotowanie
podwalin pod nowoczesne miejsca pracy oparte na szerokim wa-
chlarzu usług IT, na co pozwoli nam powstająca sieć światłowodów
wysokiej prędkości.

– Przed nami tzw. „nowe rozdanie” funduszy unijnych. Do tej pory
zasilały one w znacznym stopniu budżet Gminy Strzyżów. Czy nadal
będą podejmowanie starania, by spływały one do gminy tak szerokim
strumieniem?

– Tak, to ostatnia tak dobra dla Polski perspektywa finansowa
UE. Eksperci biją jednak od kilku już lat na alarm: „Nie popełniajcie
tych samych błędów co Hiszpania, Portugalia, Grecja...”. Nie wiel-
kość, ale sposób wydatkowania pieniędzy unijnych jest ważny. Mamy
zapóźnienia w wielu obszarach, inaczej mówiąc: wszystko jest potrzeb-
ne, ale inwestycje nie generujące rozwoju, miejsc pracy, podatków
lokalnych, nie tworzące zachęt inwestycyjnych dla kapitału prywatne-
go, nie mogą być traktowane jako priorytetowe. Niestety, wiele z tych
apeli nie trafiło na podatny grunt, u nas również. Skutek – gwałtowny
wzrost zadłużenia i wydatków bieżących, pośrednio pogorszenie moż-
liwości finansowych budżetu. Jednym zdaniem – „pięknie staję się
biedny”. Nowa perspektywa UE to wytyczne strategii Europa 2020.
Trzy główne filary Środowisko, Organizacje Pozarządowe, Gospo-
darka. Musimy więc wiele zmienić w naszym podejściu do funduszy
zewnętrznych. Musimy też szerzej korzystać z dobrych praktyk współ-
pracy z kapitałem prywatnym. Pieniędzy pozyskamy sporo, jednak nie
będą to środki skierowane jak dotychczas na nowe budynki czy place.

– Jednym z priorytetów władz pozostanie rozwój bazy sportowo-
rekreacyjnej?

– Sport i rekreacja, a może bardziej rekreacja i mała turystyka, to
obszary, w których Strzyżów powinien dalej się rozwijać. Jesteśmy już
w stanie przygotować zintegrowane oferty odpoczynku weekendo-
wego lato/zima. Trzeba to zrobić. Gmina póki co musi być motorem
i inspiratorem tych działań, szczególnie poprzez CSTiR. Trzeba też
w jak najszybszym czasie odblokować „temat Łętowni”. Nie można
pozwolić sobie na zamrożenie tak ciekawego i urokliwego zakątka
naszej gminy.

– Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, czy i jakich
zmian możemy się spodziewać?

– Mija właśnie trzeci dzień mojej pracy. Koncentruję się na wielu
sprawach. Mam stosunkową łatwość poprzez znajomość ludzi, za-
gadnień, prawa, samorządności. Końcówka roku to przede wszyst-
kim budżety (stary i nowy). Reforma aparatu administracyjnego, to
melodia pierwszych miesięcy 2015 roku. Sporo chcę zmienić. Wiele
obszarów wymaga wzmocnienia. Inne potrzebują tylko zmiany podej-
ścia i wytyczenia nowych zadań. Chcę jednak podkreślić, że traktuję
swój wybór jako oczekiwanie przez mieszkańców zmian ewolucyjnych,
nie rewolucyjnych i to jest moja filozofia i taktyka. Szczegóły poznacie
Państwo wkrótce. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości i mniej spe-
kulacji, bo już dziś docierają do mnie rozliczne plotki, z których ok.
95% okaże się totalnie chybione.

– W trakcie kampanii wyborczej pojawiły się może propozycje
i sugestie ze strony mieszkańców, które chciałby Pan zrealizować
w nadchodzącej kadencji?

– Bardzo uważnie dyskutowaliśmy z mieszkańcami nasze pomysły
i wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi. Więcej oświetlenia, więcej bezpie-
czeństwa, więcej szans i możliwości dla młodych i seniorów, otwar-
tość, współpraca. Tradycyjnie wiele było o drogach i kanalizacji. Były
jednak i ciekawe pomysły na wsparcie socjalne dowozu dzieci do szkół
poza gminą czy lepsze wykorzystanie szkół dla potrzeb organizacji
pozarządowych. Pojawił się też temat żłobka samorządowego, który
osobiście bardzo chciałbym zrealizować w tej kadencji.

– Zadania do zrealizowania na już, to...
– Na wczoraj była moja ocena zamierzeń zawartych w projekcie

budżetu na 2015 rok, przygotowanym przez ustępującego burmistrza.
Na dziś było złożenie wniosku o środki na promocję lokalnych pro-
duktów i dobór wystroju miasta na okres świąteczny. Na jutro ustale-
nia atrakcji sylwestrowych, włączenie się w akcje charytatywne, wspar-
cie dla potrzebujących i pierwsze śniadanie z organizacją przedsię-
biorców, bo tworzenie miejsc pracy, to motyw wiodący tej kadencji.

– Dziękujemy za rozmowę i życzymy realizacji wszystkich zamierzeń.
�
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Posiedzenie, którego pierwszą część poprowadził
radny senior – Kazimierz Zimny, rozpoczęło się złoże-
niem ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady
Miejskiej. Następnie dokonano wyboru Przewodniczą-
cego Rady, którym została Wioletta Drozd ze Strzyżo-
wa. – Funkcja ta, to przede wszystkim służba dla dobra
ogółu. Jestem gotowa do podjęcia skutecznej i rzetelnej
pracy na rzecz wszystkich mieszkańców. Jednocześnie
proszę o dobrą codzienną współpracę, która będzie ob-
jawiać się w dobrym działaniu i dobrych wyborach
– mówiła Wioletta Drozd, dziękując za oddane głosy.

Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali Paweł
Midura z Wysokiej Strzyżowskiej oraz Piotr Tomko-
wicz z Godowej. Ślubowanie złożył także nowo wybra-
ny Burmistrz Strzyżowa – Mariusz Kawa. – Chcę pań-
stwu złożyć zapewnienie, że słowa ślubowania, które
wygłosiłem, będę wdrażał w czyn konsekwentnie, rze-
telnie i z pełnym przekonaniem. Chcę byśmy w dwa-
dzieścia jeden osób radnych, plus osoby, które pra-
cować będą na rzecz tej społeczności w Urzędzie Miej-
skim i w jednostkach podległych, myśleli pozytywnie,
myśleli wspólnie i szukali najlepszych rozwiązań, jakie
możemy dla naszej społeczności, dla tej ziemi przygotować. Jestem
przekonany, że jest w nas tak dużo dobrej woli, tak dużo potrzeby
i tak dużo zaangażowania, że te dobre rozwiązania przyjdą w bieżą-
cej pracy i nie procedura, nie indywidualne przemyślenia a interes
publiczny będzie przyświecał naszym działaniom – powiedział nowy
włodarz gminy. Burmistrz Kawa podziękował także obecnym na se-
sji: Markowi Śliwińskiemu – ustępującemu burmistrzowi, jego za-
stępcy – Waldemarowi Górze a także dotychczasowemu przewodni-
czącemu rady – Krzysztofowi Szlachcie.

Głos zabrał również Marek Śliwiński. Podsumował mijającą ka-
dencję w oparciu o dokonane inwestycje, pozyskane fundusze unij-

Podczas sesji ślubowanie złożył nowo wybrany burmistrz Mariusz Kawa

I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie VII kadencji
W dniu 29 listopada br. o godz. 10:00 w jednej z sal Galerii „Czarna Sień” w Strzyżowie miało miejsce pierwsze
posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej VII kadencji. Tuż przed sesją wręczone zostały zaświadczenia Burmistrzowi
Strzyżowa oraz nowo wybranym radnym Rady Miejskiej. Zaświadczenia wręczali Maria Nawrocka – przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzyżowie oraz jej członkowie – Zbigniew Guzik i Małgorzata Kata.

ne. Podziękował wszystkim, z którymi dane było mu współpracować.
– Udział w ślubowaniu, w symbolicznym przekazaniu władzy jest
wyrazem ucywilizowania życia publicznego w naszej gminie – pod-
kreślał. – Gratuluję wszystkim państwu, którzy jesteście radnymi
VII kadencji. Euforia i radość z objęcia mandatu szybko miną. Nale-
ży zabrać się do pracy, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Na zakończenie sesji sekretarz gminy Mieczysław Marczak przy-
bliżył radnym szczegóły związane z obowiązkiem składania przez nich
oświadczeń majątkowych, wymaganych prawem od osób pełniących
niektóre funkcje publiczne.

A. Kozioł

Fot. A. Łapkowski (2)
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Wybory Burmistrza Strzyżowa

Lp. Imię i nazwisko kandydata Liczba głosów

1 Mariusz Kawa 4726

2 Paweł Pelewicz 1862
3 Jan Stodolak 1251

Wyniki wyborów samorządowych 2014

1. Robert Godek (wybrany na sesji 26 li-
stopada br. ponownie Starostą Strzy-
żowskim)

2. Jan Stodolak (wybrany ponownie Wi-
cestarostą Strzyżowskim)

3. Marek Jurzysta – Przewodniczący Rady
Powiatu

4. Maria Chuchla – Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Do Sejmiku Województwa
w okręg nr 2 (pow. dębicki, pow. mielecki,

pow. ropczycko-sędziszowski, pow. strzyżowski)
wybrani zostali:

1. Tarapata Jan Władysław
2. Lada Wiesław Andrzej
3. Ortyl Władysław Zenon
4. Bieszczad Stefan
5. Łączak Czesław
6. Magdoń Jacek

12. Józef Dzindzio
13. Waldemar Góra
14. Marek Śliwiński
15. Adam Bieryło
16. Marek Banaś
17. Stanisław Stasiowski
18. Grzegorz Tomaszewski
19. Małgorzata Książek

Radni Rady Powiatu V kadencji

Liczba uprawnionych do głosowania w gminie Strzyżów: 16932
Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu: 8054
Frekwencja: 47%

5. Kazimierz Kania – Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu

6. Tadeusz Gruba – Członek Zarządu

7. Marian Złotek – Członek Zarządu

8. Piotr Myćka – Członek Zarządu

9. Marek Szorc

10. Tomasz Garncarski

11. Zdzisław Sarna

Wybory do Rady Miejskiej w Strzyżowie kadencji 2014-2018

Nr okręgu         Granica okręgu wyborczego      Nazwisko osoby, Liczba głosów Liczba osób, które
wyborczego  która zdobyła mandat oddanych wzięły udział

na kandydata w głosowaniu

1 Strzyżów Sołtys Małgorzata 103 339

2 Strzyżów Grodzki Tomasz 123 380

3 Strzyżów Drozd Wioletta 222 473

4 Strzyżów Maźnicki Jerzy 143 439

5 Strzyżów Mendelowska Urszula 141 345

6 Strzyżów Kruczek Andrzej 151 331

7 Strzyżów Niemiec Mieczysław 154 415

8 Strzyżów Gandawski Bogdan 179 403

9 Strzyżów Borek Tomasz 144 338

10 Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska Fąfara Anna 215 297

11 Wysoka Strzyżowska Strzępek Zofia 180 315

12 Wysoka Strzyżowska Midura Paweł 286 431

13 Dobrzechów Zimny Kazimierz 227 455

14 Dobrzechów Złotek Wiesław 213 341

15 Grodzisko, Zawadka Zięba Tadeusz 189 509

16 Glinik Zaborowski, Łętownia, Tropie Ruszała Wiktor 192 389

17 Glinik Charzewski Midura Marzena 108 308

18 Żarnowa Siuta Maria 123 332

19 Godowa Tomkowicz Piotr 320 434

20 Godowa Ziobro Maciej 152 372

21 Żyznów Pająk Andrzej 266 408
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Pozycja gmin w rankingu Złotej Setki
ustalona została na podstawie sprawozdań
finansowych samorządów za 2013 r., ich ana-
lizy wg ustalonych wcześniej kategorii waż-
nych dla rozwoju gospodarczego, jak: do-
chody ogółem i wydatki na 1 mieszkańca,
aktywność samorządowa itp., w której każ-
da z gmin została sklasyfikowana na odpo-
wiedniej pozycji – miejsce 1. to jeden punkt,
ostatnie – 160 punktów – im więc sumarycz-
nie mniejsza liczba punktów, tym wyższa
pozycja w rankingu.

Analizując poszczególne kryteria oceny,
wysokie, 16 miejsce dały gminie Strzyżów
dochody ogółem, zaś udział środków wła-

snych w dochodach ogółem już tylko 89 miej-
sce. Dużą część dochodów gminy stanowiły
bowiem środki zewnętrzne, pozyskane z fun-
duszy Unii Europejskiej. Wysokie 32 miej-
sce uzyskaliśmy również w pozycji „udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó-
łem” – 2013 rok był w gminie i mieście ro-
kiem wielu inwestycji, a wśród nich przepro-
wadzono za niemal 8 mln złotych rewitaliza-
cję strzyżowskiego Rynku.

Sukcesem dla gminy Strzyżów jest klasy-
fikacja w dziesiątce skutecznych beneficjan-
tów środków unijnych obok takich dużych
miast, jak Dębica czy Przemyśl.

– Za wielki sukces części gmin oraz miast

Gmina Strzyżów skutecznym beneficjentem
środków unijnych

Już po raz siódmy, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie, Gazeta Codzienna Nowiny opublikowała
w dniu 6 listopada br. ranking Złota Setka Gmin Podkarpacia. Na wysokim 26 miejscu wśród 160 sklasyfikowanych
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich znalazła się gmina Strzyżów. To spory awans w stosunku do roku po-
przedniego, kiedy uplasowaliśmy się na 48 pozycji. Jako jedna z dziesięciu najskuteczniejszych gmin Podkarpacia
znaleźliśmy się także w rankingu „skuteczny beneficjent środków unijnych”.

trzeba uznać fakt, że swoje dochody potrafi-
ły wzbogacić środkami unijnymi w skali się-
gającej nawet jednej czwartej wysokości sa-
morządowego budżetu – twierdzi Artur
Chmaj, dyrektor Funduszu Rozwoju Przed-
siębiorczości Małopolskiego Instytutu Go-
spodarczego w Rzeszowie. – Wszyscy laure-
aci dziesiątki najlepszych beneficjentów unij-
nych środków mogą pochwalić się czymś
spektakularnym i ważnym społecznie dzięki
czemu kapituła konkursu uznała, że zasłu-
gują oni na miano najskuteczniejszych na
Podkarpaciu.

A. Kozioł

Jan Półzięć

Nowy parking
i nowe szalety

Po zakończeniu II etapu budowy małej obwodnicy Strzyżowa
został wykonany parking na około 70 samochodów osobowych,
zlokalizowany tuż przy wiadukcie kolejowym pomiędzy ulicą Sa-
nocką a brzegiem Wisłoka. Dwa zjazdy z małej obwodnicy, asfalto-
wa nawierzchnia, barierki ochronne na brzegu Wisłoka pozwalają
bezpiecznie korzystać z miejsc parkingowych. Umiejscowienie par-

kingu niecałe 200 metrów od Rynku, w pełni rekompensuje zmniej-
szenie miejsc parkingowych związanych z jego rewitalizacją. Na
tym parkingu zostały zlokalizowane kontenerowe szalety. W pełni
bezobsługowe (bez potrzeby zatrudniania osób do obsługi korzy-
stających z szalet), wyposażone w 4 kabiny i umywalki w części
damskiej oraz 2 kabiny, 2 pisuary i umywalki w części męskiej,
powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby. Instalacja wodociągowa
i kanalizacyjna oraz elektryczna wykonywane były w trakcie prac
przy małej obwodnicy w taki sposób, aby po zakończeniu robót
drogowych, zamontować kontener z szaletami i podłączyć do nie-
go niezbędne do funkcjonowania instalacje. W trakcie załatwiania
są formalności związane z podłączeniem instalacji elektrycznej
i jest szansa, że w momencie kiedy „WiM” dotrze do Czytelników,
szalety będą już w pełni funkcjonować.

�

Fot. J. Półzięć (2)
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Pochód, któremu przewodniczyła Strzy-
żowska Orkiestra Dęta, Strzelcy, poczty
sztandarowe 21. Dywizjonu Artylerii Prze-
ciwlotniczej z Jarosławia, szkół z terenu gmi-
ny, zakładów pracy i organizacji, przeszedł
ulicami Strzyżowa pod poniki Katyński
i Żołnierzy Poległych w I i II Wojnie Świato-
wej, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów.
Następnie w strzyżowskiej Farze odbyła się
msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkań-
ców gminy. Kazanie wygłosił ks. dr Jan Wo-
lak, który podkreślał, że bycie patriotą kie-
dyś i dziś, to nie to samo. – Dawniej bycie
patriotą oznaczało walkę, często do ostatniej
kropli krwi. Dziś, to umiejętność życia ze sobą,
budowania wspólnego dobra – podkreślał
podczas kazania ksiądz Wolak.

Po zakończeniu mszy pochód przeszedł
w okolicę Rynku, gdzie pod Pomnikiem Nie-
podległości delegacje gminy Strzyżów oraz
powiatu strzyżowskiego złożyły wiązanki.
Dalsza szczęść uroczystości miała miejsce
tradycyjnie na placu przy Domu Kultury
„Sokół”. Po odśpiewaniu hymnu, Starosta
Strzyżowski Robert Godek przytoczył kilka
faktów z 1916 roku, kiedy to po 123 latach
zaborów Polska odzyskała niepodległość.
Następnie złożono wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Burmistrz Marek Śliwiński podziękował
wszystkim darczyńcom, którzy wpłacili środ-
ki na „Specjalny fundusz na remont i odno-
wę pomników i miejsc pamięci narodowej”,
który powiększył się w tym roku o kwotę
1.910 zł. Poinformował także zebranych, że
ze środków zgromadzonych na tym fundu-
szu pokryto część kosztów prac związanych
z modernizacją pomnika upamiętniającego
żołnierzy Armii Krajowej we wsi Żarnowa.
Z dużym uznaniem odniósł się do uczest-
nictwa w uroczystości tak dużej liczby naj-
młodszych mieszkańców gminy, dla których
była to niewątpliwie lekcja patriotyzmu.

Na zakończenie części oficjalnej, Strzyżow-
ska Orkiestra Dęta odegrała kilka pieśni pa-
triotycznych a w Domu Kultury „Sokół” mia-
ło miejsce widowisko artystyczne, przygoto-
wane przez młodzież Liceum Ogólnokształ-
cącego w Strzyżowie pod kierunkiem Violet-
ty Wietechy przy udziale uczniów Miejskiego
Zespołu Szkół oraz Szkoły Podstawowej nr 1
w Strzyżowie. Dopełnieniem obchodów były
VIII Patriotyczne Spotkania Chóralne, któ-
re odbyły się w Dobrzechowie.

Tekst i fot. A. Kozioł

Wpłat na „Specjalny fundusz na remont i odnowę pomników i miejsc pamięci narodo-
wej” dokonali:
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie
Bolesław Malita
CS „Roksana”
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Strzyżowie
Gminny Zespół Gospodarczy w Strzyżowie
Koło Demokratycznej Armii Krajowej w Strzyżowie
Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
Mariusz Kawa
Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie
Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowalne „Rembud” w Strzyżowie
Spółdzielnia Asprod Strzyżów
Zakład Masarsko-Wędliniarski Czesław Fiołek Godowa
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak w Strzyżowie
Zespół Szkół w Czudcu
Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Strzyżów

W pochodzie uczestniczyli jak co roku strzyżowscy Strzelcy

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Strzyżowie

Przy nad wyraz pięknej pogodzie, we wtorek 11 listopada, zebrali się tłumnie
mieszkańcy Strzyżowa i okolic by świętować 96. rocznicę odzyskania niepod-
ległości.

8 Waga i Miecz    grudzień 2014
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To właśnie dzięki takim kiermaszom świątecznym ludzie, których
łączy wspólna pasja mają okazję spotkać się, porozmawiać, podzielić
swoimi pomysłami, a także zaprezentować najnowsze prace. Każdy,
kto odwiedza te piękne, niezwykłe i oryginalne stoiska, ma okazję nie
tylko kupić coś fajnego dla siebie bądź swoich bliskich, ale także pod-
glądnąć i zaczerpnąć coś, z tej bogatej skarbnicy ludzkiej pomysłowo-
ści i wykonać własne dekoracje. Twórcy co roku prezentują wyjątkowe
rzeczy, od których nie sposób oderwać wzroku. Można bowiem zoba-
czyć przepiękne anioły, bombki, stroiki, biżuterię, oryginalne elemen-
ty do dekoracji stołów i domów, nietypowe kartki świąteczne oraz
wiele znakomitych przedmiotów, które kojarzą się nam z tym świą-
tecznym czasem. A wszystko wykonane różnymi technikami i mate-
riałami, okraszone nutką wyobraźni i inwencji twórczej.

Podczas kiermaszu, który odbył się 9 grudnia br. w strzyżowskim
Domu Kultury, swoje prace zaprezentowali: podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Strzyżowie, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Strzyżowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
CARITAS w Różance. Nie zabrakło również Marii Niemiec, Kazimiery
Kidackiej, Alicji Zdrady, Stanisławy Mareckiej, Krystyny Grodzkiej, An-
dżeliki Szarek, Iwony Pilch, Jadwigi Żarek, Małgorzaty Zimnej, Anny
Jodłowskiej, Moniki Karnasiewicz, Iwony Świerczek, Magdaleny Goleni,
Moniki Korab, Klaudii Dudy oraz Marii Mularz – przedstawicielki KGW
Godowa. Swoje prace zaprezentowali również najmłodsi artyści z Nie-
publicznego Przedszkola Krasnale w Strzyżowie.

Kiermasz świąteczny
2014

Nieprzerwanie od 8 lat do strzyżowskiego „Sokoła”, przed
zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi i Bożego Na-
rodzenia, zjeżdżają się wspaniali, utalentowani artyści
– rękodzielnicy, dzięki którym hol naszej instytucji tętni
życiem i mieni się tysiącem barw.

Fot. A. Słowik

Prace wykonane przez wychowanków i opiekunów Niepublicznego Przedszkola
KRASNALE w Strzyżowie

Drodzy Państwo, Święta Bożego Narodzenia to niezwykły,
piękny i radosny czas. Życzymy więc, by każdy dzień był Bożym
Narodzeniem. Bo zawsze, gdy dajemy innym cząstkę siebie, nie-
raz w małych gestach: uśmiechu, zwykłej pomocy i życzliwości,
dajemy radość. A dając miłość i radość innym sprawiamy, że
właśnie ta chwila, ten moment staje się Bożym Narodzeniem.

Z najlepszymi życzeniami Dyrektor i pracownicy
Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Mikołaj w Bibliotece
Święty Mikołaj to długo oczekiwany gość zarówno przez
dzieci, jak i dorosłych. Każdy przecież lubi być obdarowy-
wany, a jeśli jeszcze związana jest z tym jakaś tajemnica,
to przyjemność jest podwójna. Dzieci cieszą się z otrzy-
manych prezentów, a dorosłym sprawia radość ta nić po-
rozumienia między nimi a tym szczególnym świętym.

Jak co roku, 5 grudnia o godz. 16:00, Mikołaj przybył do Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie na spotkanie z najmłodszymi
czytelnikami. Jako, że zebrała się ich liczna grupa i prezenty były wyjąt-
kowo okazałe, poprosił o pomoc Śnieżynki. Zanim jednak rozdał
dzieciom paczki, wysłuchał wierszowanej prośby Śnieżynek, które
w imieniu wszystkich dzieci namawiały go, aby przychodził nie tylko
zimą, ale także podczas innych pór roku. Niestety, Mikołaj wytłuma-
czył dzieciom, że przygotowywanie prezentów, to bardzo żmudny pro-
ces i może być zrealizowany dopiero pod koniec roku kalendarzowe-
go. Od wieków jest to tradycją, więc dzieci cały rok muszą być grzecz-
ne. Z tego najbardziej cieszą się dorośli.

Mikołaj, korzystając z tego, że znalazł się w bibliotece, przeczytał
dzieciom bajkę. Maluchy z kolei zrewanżowały się zabawą z Mikoła-
jem. Wreszcie nadszedł czas rozdawania prezentów. Wszystkie dzie-
ci zostały hojnie obdarowane. Nie zabrakło wspólnych zdjęć z tym
sympatycznym gościem, który choć z żalem, musiał się pożegnać,
gdyż czekała go daleka droga i pracowity czas, aby dotrzeć do wszyst-
kich grzecznych dzieci. I tu apel do dorosłych – pomóżmy Mikołajo-
wi – każdy z nas może być ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!

Iwona Bałchan

Mikołajkowe
spotkanie
w Domu Kultury
„Sokół”
5 grudnia 2014 r.

I znów, jak co roku, św. Mikołaj zawitał do „Sokoła”. Piąt-
kowy poranek był dla niego bardzo pracowity, wędrował
bowiem po okolicznych szkołach, zakładach pracy i pla-
cówkach, aż po południu dotarł na obiecane spotkanie.

W Domu Kultury jak zwykle czekały na niego dzieci w towarzy-
stwie solistek Studia Piosenki Oli Wałach i Kai Jacek, bo piosenka to
sprawdzony sposób na Mikołaja – gdy słyszy wesoły śpiew, zjawia się
natychmiast. Tak też stało się i w tym roku. Gdy tylko usłyszał piosen-
kę, natychmiast wjechał sankami pełnymi prezentów.

Wśród paczek były prezenty oczekiwane i prezenty-niespodzian-
ki. Nie zabrakło też laurek i wierszy dla Mikołaja, które przygotowały
dla Niego same dzieci.

Czas zleciał tak prędko, że już po chwili św. Mikołaj, żegnał się
z wszystkimi obiecując spotkanie za rok.

Barbara Szlachta – instruktor DK

(Fotorelacje na okładce)
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W konkursie na „Najpiękniejszy Stół Bo-
żonarodzeniowy” wzięły udział Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy Strzyżów: KGW
w Żarnowej, KGW w Gliniku Zaborowskim,

KGW w Grodzisku, KGW w Wysokiej Strzy-
żowskiej – górnej, KGW w Wysokiej Strzyżow-
skiej – dolnej, ale także Stowarzyszenie Ko-
biet Ziemi Frysztackiej reprezentując gminę
Frysztak, KGW z Oparówki reprezentując

gminę Wiśniowa, KGW z Pstrągowej repre-
zentując gminę Czudec oraz KGW z Lutczy
reprezentując gminę Niebylec. Spotkanie to
miało na celu przekazanie następnym poko-

leniom tradycji i zwyczajów naszych babć
i dziadków związanych ze świętami Bożego Na-
rodzenia. Przedstawiciele poszczególnych
gmin prezentowali swoje bożonarodzeniowe
stoły, na których widniały tradycyjne świątecz-

ne potrawy, opowiadając przy tym o zwycza-
jach, jakie panowały w ich miejscowościach.

W świąteczny klimat wprowadziła nas mło-
dzież z Klubu Miłośników Książki i Biblioteki.

Piosenkę „Jest taki dzień” wykona-
ły dla wszystkich uczestników impre-
zy Agnieszka Markowska i Wikto-
ria Zapała, natomiast wiersz „Opła-
tek” wyrecytowały: Natalia Piątek,
Joanna Gorzynik oraz Natalia Czyż.
Krótkie wystąpienie młodzieży za-
kończyła Karolina Warchoł piękną
pastorałką „Cicha Noc”, do której
dołączyli się wszyscy uczestnicy spo-
tkania. Natomiast w klimat bożo-
narodzeniowych tradycji i obrzę-
dów wprowadzili nas członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Godowej
przedstawiając obrzęd „Jasełek”,
wszyscy uczestnicy spotkania włą-
czyli się we wspólne śpiewanie ko-
lęd i pastorałek.

Komisja obradowała w składzie:
Nina Opic – rzeszowska poetka,
socjolog, Barbara Modliszewska
– pedagog szkolny Liceum Ogól-
nokształcącego, Anna Bełch – pra-
cownik C-S LGD, Mariusz Kawa
– Burmistrz Strzyżowa, Paweł Mi-

dura – zastępca przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Strzyżowie, Grzegorz Tomaszewski
– radny powiatu strzyżowskiego. Przed człon-
kami komisji stało bardzo ważne zadanie, wy-
branie najpiękniejszego stołu bożonarodze-
niowego i spróbowanie co najmniej czterech
potraw z każdego stoiska. Kiedy komisja bar-
dzo ciężko pracowała, wszyscy uczestnicy spo-
tkania wymieniali doświadczenia i kosztowali
wspaniale przygotowanych potraw, zawiązy-
wały się nowe kontakty i przyjaźnie

Po burzliwych obradach komisja posta-
nowiła wyróżnić równorzędnie wszystkich
wystawców za udział, przyznając im sprzęt
kuchenny w postaci szybkowarów. Ponadto
przyznane zostały nagrody:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
(a mówią o sobie „Młodych”) w Pstrągowej,
dwa II miejsca:
Koło Gospodyń Wiejskich Wysoka Strzyżow-
ska – górna,
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Frysztackiej;
dwa III miejsca:
Koło Gospodyń Wiejskich z Lutczy,
Koło Gospodyń Wiejskich z Żarnowej.

Komisja wyróżniła cztery potrawy:
1. „Kasza na słodko” – KGW Glinik Zabo-

rowski.

Nagrody ufundowało Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Gminę Strzyżów reprezentowały m.in. panie z KGW Wysoka Strzyżowska – górna

„Stół Bożonarodzeniowy” w BPGiM w Strzyżowie
II edycja Konkursu na „Najpiękniejszy Stół Bożonarodzeniowy”, połączona z kiermaszem dekoracji świątecznych, odby-
ła się 9 grudnia 2014 r. w BPGiM w Strzyżowie. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia było Strzyżowskie
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie wraz z Czarno-
rzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania. W tym roku konkurs miał charakter imprezy powiatowej.
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Jak co roku w okolicach dnia Św. Andrze-
ja zbieramy się w bibliotece, aby zgodnie z tra-
dycją andrzejkową poznać choćby w części to,
co przyniesie nam los w przyszłości. Oczywi-
ście z dużą dozą humoru i przymrużeniem
oka podchodzimy do tego, co nam wywróży
Cyganka lub pokażą karty. Każdy chciałby być
szczęśliwy, bogaty, mieć u boku wymarzone-

go ukochanego. No ale cóż, nie zawsze wróż-
ba jest dla wszystkich łaskawa. Może kolejny
rok przyniesie za to sukcesy w szkole lub pod-
róże. Wszystko zależy od interpretacji. Jak
zwykle duża wyobraźnia jest potrzebna, aby
rozpoznać cień figury z roztopionego wosku.
Szybsze bicie serca wywołała z pewnością wróż-
ba z butami. Chociaż wiek uczestników nie

wskazywał na zmianę stanu cywilnego, to każ-
dy był ciekawy, kto będzie tym szczęśliwcem.
Śmiechu i radości było jak zwykle dużo, trze-
ba było jednak wrócić do rzeczywistości. Cały
rok mamy przed sobą, aby chociaż niewielka
cząstka z tego, co wywróżyliśmy sobie, spełni-
ła się. Szczęściu trzeba pomóc!

Iwona Bałchan

Wieczór wróżb andrzejkowych w bibliotece

Fot. P. Lasota (3)

Szczególnie oklaskiwaną postacią „Jasełek” był diabeł, w rolę którego wcieliła się Alina Wnęk

Co roku zbieramy się w bibliotece, by choć w części poznać to, co przyniesie nam los

2. „Ryba po grecku” – KGW Oparówka.
3. „Barszcz z uszkami” – KGW Wysoka

Strzyżowska – dolna.
4. „Ryba z sosem koperkowym” – KGW

Grodzisko.
Nagrodę specjalną ufundował wiceprze-

wodniczący Rady Miejskiej w Strzyżowie –
Paweł Midura dla KGW w Pstrągowej za „Ku-
tię z makaronem”. Komisja gratuluje nagro-
dzonym i wyróżnionym zauważając duże za-
angażowanie wszystkich uczestników konkur-
su w przygotowanie i wyeksponowanie trady-
cyjnych potraw bożonarodzeniowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawicie-
le władz samorządowych na czele z Burmi-
strzem Strzyżowa Mariuszem Kawą a także
Jerzy Bator – przew. Rady Powiatowej Pod-
karpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale, ks.
Dziekan Jan Wolak, Józef Dzindzio – radny
powiatu strzyżowskiego, Marek Rysz – z-ca
Komendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Strzyżowie, Monika Bober –
dyr. Muzeum Samorządowego Ziemi Strzy-
żowskiej, Adam Kluska – wieloletni dyrektor
BPGiM, Wiktor Bochenek – dyr. OK w Nie-
bylcu, Bożena Niemiec – dyr. Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzy-
żowie, przedstawiciele Rady Miejskiej w Strzy-
żowie Marzena Midura i Andrzej Pająk.

Na zakończenie Marta Utnicka, dyrektor
BPGiM, podziękowała wszystkim uczestni-

kom spotkania za wspólnie spędzony czas
i zaprosiła na przyszły rok, na III edycję „Sto-
łu Bożonarodzeniowego”.

Całe spotkanie przebiegło w miłej, rodzin-

nej atmosferze. Wszyscy uczestnicy chętnie
degustowali przygotowane bożonarodzenio-
we smakołyki słuchając kolęd i pastorałek.

MU
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Głównym celem meczu było rozwijanie
postaw prospołecznych, w tym bezinteresow-
nej pomocy w atmosferze przyjaźni i szacun-
ku dla drugiego człowieka. Dążyliśmy rów-
nież do kształtowania umiejętności pracy
i współdziałania w grupie wśród dzieci i mło-
dzieży. Ponadto staraliśmy się wdrożyć mło-
dzież w kreowane i przedsiębiorcze formy
działalności w środowisku uczniowskim, dla-
tego został zorganizowany kiermasz ze zdrową
żywnością, pod hasłem „Mikołaj nie jedno
ma imię”. W tym szczególnym dniu swoją
obecnością zaszczycił nas nowy Burmistrz
Strzyżowa Mariusz Kawa, który podarował

wielki kosz słodyczy dla uczestników przed-
sięwzięcia. Wszyscy uczestnicy meczu byli mile
zaskoczeni oraz pod ogromnym wrażeniem
otwartości, życzliwości oraz poczucia humo-
ru, jakim wykazał się nowy burmistrz.

Na meczu mieliśmy również okazję po-
znać Małgorzatę Plebanek – znaną siatkar-
kę, która grała w wielu polskich i zagranicz-
nych klubach siatkarskich, ostatnio zawod-
niczka Silesia Volley MSK MOSiR Mysłowi-
ce. Nasz gość specjalny poprowadził licyta-
cję, na której przedmiotami aukcji były m.in.:
koszulka z autografami zawodników Asseco
Resovii, która została wylicytowana przez
burmistrza Mariusza Kawę. Co istotne, pan
burmistrz wygraną na szkolnej aukcji koszul-
kę przekazał do dalszej internetowej licyta-
cji na rzecz hospicjum. W licytacji można było
również uzyskać: pięcioosobowy bilet do
Radia Rzeszów z możliwością poprowadze-
nia prywatnej audycji, zaś strzyżowski zespół
Steel Velvet podarował swoje dwie nowo-
wydane płyty, a także umożliwił pięciu oso-
bom uczestnictwo w sesji zdjęciowej wraz
z zespołem.

W meczu brało udział 4 drużyny, w tym
trzy składy uczniów i jedna drużyna nauczy-
cieli.
Skład 1:
Dominik Paszek
Szymon Gałuszka
Mikołaj Surowiecki
Wioletta Materna
Angelika Midura
Jacek Libucha
Wiktora Sagan
Skład 2:
Mateusz Gajda
Patryk Ligęzka
Kamil Wnęk
Kacper Moskal
Julia Paszek
Weronika Mazur
Mateusz Nowicki
Skład 3:
Jakub Kondej
Bolesław Bożek
Miłosz Ruszała
Jakub Śliwa
Marcin Wójcik
Aleksandra Wójtowicz
Adrianna Wójtowicz
Skład nauczycieli:
Andrzej Charzewski
Piotr Anioł
Leszek Szczęch
Mateusz Oldbrot
Zofia Kowalczyk
Wiesław Łuszczki
Agnieszka Kucharczyk
Janusz Włodyka
Kazimierz Grodzki
Marek Grodzki
Wojciech Pikula

Część artystyczną meczu poprowadziły
uczennice klasy sportowej Weronika Malita
i Karolina Bator. Za grupę wokalistek,
w skład której wchodziły: Aleksandra Pilch,
Justyna Ossowska, Sandra Król, Weronika

Wójcik, Wioletta Materna, Adrianna Król,
Klaudia Kurpiel, była odpowiedzialna Tere-
sa Urbanik, a grupę cheerleaderek popro-
wadziła Krystyna Duplaga. Podczas rozgry-
wek sędziowali byli absolwenci Gimnazjum
Publicznego nr 1 w Strzyżowie: Stanisław
Libucha oraz Kacper Paszek, a swoimi ko-
mentarzami rozbawiał nas Patryk Materna.

W rezultacie nauczyciele zostali pokonani
przez uczniów, emocje były wielkie i w słusz-
nej sprawie. Tak naprawdę wszyscy zostali-
śmy zwycięzcami.

Czasem jesteśmy jednością
„Są takie chwile w życiu, które łączą nas

wszystkich we wspólnym działaniu. Nie waż-
ne jakie mamy poglądy, ile mamy lat, jakiej
słuchamy muzyki, jakie rodzaje tańca lubi-
my, ani też jak się ubieramy – po prostu cza-
sem jesteśmy jednością”. Po raz kolejny za-
graliśmy w jakże szczytnym celu. Niespełna
rok temu poznaliśmy podopiecznych z Pod-
karpackiego Hospicjum dla Dzieci. Wówczas
zaczęła się nasza przygoda z wolontariatem.
Przygoda ta trwa do dziś i sprawia nam wie-
le radości. Podczas naszej współpracy z ho-
spicjum uczestniczyliśmy m.in. przy organi-

„Mikołaje grają dzieciom pomagają”
5 grudnia br. w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie odbył się III Mecz Charytatywny, tym razem dla ciężko chorej Zosi
oraz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Burmistrz Mariusz Kawa złożył na ręce Agnieszki
Witek kosz słodyczy dla uczestników akcji

Jedną z atrakcji były występy taneczne młodzieży MZS

Rozegrane zostały bardzo zacięte mecze uczniowie-nauczyciele, jednakże to uczniowie odnieśli ostatecznie
zwycięstwo
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zacji pikniku dla chorych dzieci. Wrażeń nie
da się opisać, a szczęście... niepojęte. W ze-
szłym miesiącu braliśmy udział w ogólnopol-
skiej zbiórce żywności organizowanej przez
„Banki żywności” dla podopiecznych hospi-
cjum oraz ich rodzin. Niezwykłe, jak można
na nowo odzyskać wiarę w ludzi.

Serdecznie dziękujemy za złożenie dat-
ków, które zostaną przekazane dla małej

Zosi oraz do Podkarpackiego Hospicjum dla
Dzieci w Rzeszowie.

Gorące podziękowania należą się przyby-
łym gościom: burmistrzowi Mariuszowi Ka-
wie oraz Małgorzacie Plebanek a także dy-
rekcji i nauczycielom Miejskiego Zespołu
Szkół w Strzyżowie, a w szczególności panu
dyrektorowi Januszowi Włodyce. Dziękuje-
my również Agnieszce Witek za chęć przygo-

towania tak wielkiego wydarzenia, a uczniom
MZS-u za współpracę, wsparcie i uczestnic-
two. Za bezinteresowną pomoc i piękne zdję-
cia dziękujemy Markowi Jackowi. Podzięko-
wania kierujemy także do osób wyżej niewy-
mienionych, a które przyczyniły się do zorga-
nizowania naszego przedsięwzięcia.
Wolontariusze Podkarpackiego Hospicjum

dla Dzieci w Rzeszowie

Fot. M. Jacek (5)

Małgorzata Plebanek opowiedziała dzieciom m.in. o początkach swojej kariery

Siatkarka rozdawała zdjęcia ze swoimi autografami

– spotkanie z siatkarką Małgorzatą Plebanek
W dniu 19.11.2014 r., z inicjatywy rodziców i wychowawców, odbyło się w naszej szkole
spotkanie z Małgorzatą Plebanek – znaną siatkarką. Pomysłodawcy i organizatorzy mieli na
celu ukazanie pozytywnych wzorców dzieciom i młodzieży szkolnej.

W spotkaniu wzięły udział klasy Va i Vc
(wychowawcy Agnieszka Witek i Mariola
Rupar). Podczas wywiadu dzieci dowiedzia-
ły się, że zawód siatkarza, to ciężka praca,
ale też ogrom satysfakcji jaki niesie ze sobą
specyfika bycia sportowcem. Znana siatkar-
ka opowiadała o początkach swojej kariery,
o tym jak ważne w życiu są pracowitość i zdro-
wy tryb życia. Podkreślała również, iż sport
to najlepsze i najzdrowsze uzależnienie
w życiu człowieka, które jako jedyne oznacza
zdrowie. Na zakończenie spotkania każdy
miał okazję otrzymać zdjęcie z autografem.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przy-
gotowaniu spotkania, zwłaszcza rodzicom,
którzy pomogli w zorganizowaniu niespo-
dzianki dla naszego gościa.

MZS Strzyżów

Małgorzata Plebanek ur. w 1981 roku
w Krakowie, była siatkarką Silesia Volley
MSK MOSiR Mysłowice. W swojej siat-
karskiej karierze spędziła kilka sezonów
na podkarpaciu grając w drużynach:
KPSK Stalowa Wola oraz UMKS Łańcut.

Pozytywne  uzależnienie?  Tak!
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W ramach akcji „Podziel się posiłkiem” brałyśmy udział w zbiórce darów
żywnościowych w rzeszowskich marketach

Naszą przygodę z hospicjum rozpoczęliśmy pomocą przy organizacji pikniku
dla jego podopiecznych

Fot. Archiwum MZS (3)

Każdy może być wielki... a to dlatego, że każdy
może pomagać. Jedynie co potrzeba, to serca
pełnego łaski i duszy ulepionej z miłości

M. Luther

Anioły
są wśród nas!
Fundacja Podkarpackie Hospicjum
dla Dzieci jest organizacją pożytku
publicznego i znajduje się w Rze-
szowie. Od lat pomaga dzieciom
ciężko i nieuleczalnie chorym oraz
ich rodzinom.

W zeszłym roku, zupełnie przypadkiem,
zetknęliśmy się z działalnością Hospicjum,
kiedy to jedna z uczennic zwróciła się tuż
przed Mikołajkami z prośbą o pomoc
w zbiórce rzeczy przydatnych do zrobienia
paczek dla dzieci hospicyjnych. Od razu za-
interesowaliśmy się tematem. Dzięki pomo-
cy Agnieszki Witek – nauczycielki języka an-
gielskiego (obecnie opiekuna wolontariatu
w szkole), nawiązaliśmy wówczas współpra-
cę z Moniką Barłowską-Kuchar – koordy-
natorem akcji oraz wolontariatu. W ten spo-
sób rozpoczęła się nasza przygoda. Poznali-
śmy wspaniałą, ciepłą osobę w postaci pani
Moniki. Osobę o wielkim sercu! Dzięki niej
właśnie powstała w nas wspólna potrzeba
pomocy dzieciom.

Jeśli ktoś nie wierzy w anioły, powinien
choć raz w życiu wziąć udział w pikniku,
jaki miał miejsce rok temu dla podopiecz-
nych hospicjum. Tylu aniołów w jednym
miejscu tu, na ziemi, nie widział chyba nikt
i nigdy. Anioły miały swoje imiona i poma-

Monika Barłowska-Kuchar – koordynator akcji oraz wolontariatu w Hospicjum była naszą inspiracją

gały na różne sposoby. Jedne ofiarowały
jedzenie, pyszne pizze, ciasta, inne zaba-
wiały małych uczestników. Temu wszystkie-

mu towarzyszyło coś ma-
gicznego, czego nie da się
opisać słowami. Nie prze-
szkadzała nam pogoda,
jakże zmienna tamtego
czerwca, ani deszcz
i wiatr. Wszystko było
wspaniałe.

24 listopada w naszej
szkole odbyło się spotka-
nie z panią Moniką, na
którym przedstawiła ona
działalność Fundacji Pod-
karpackiego Hospicjum
dla Dzieci w Rzeszowie.
Młodzież uczestniczyła
w prelekcji dotyczącej form
pomocy, działalności fun-

dacji. Obejrzeliśmy film i wysłuchaliśmy cie-
kawych opowieści. Byliśmy pod ogromnym
wrażeniem fundacji i ludzi tam pracujących.

W tym roku, 28 i 29 li-
stopada, ponownie spotka-
liśmy się z aniołami. W ra-
mach akcji „Podziel się po-
siłkiem” w marketach w ca-
łej Polsce odbyła się zbiórka
darów żywnościowych –
w pięciu wybranych w Rze-
szowie, dla podopiecznych
i rodzin hospicjum. Organi-
zatorem akcji był Podkarpac-
ki Bank Żywności.

W akcji wzięło udział 40
wolontariuszy z naszej szko-
ły. Podczas jej trwania ze-
braliśmy naprawdę sporo.
Sprawiając odrobinę rado-
ści małym podopiecznym,
sprawiliśmy także sobie
prawdziwy prezent. Każde-
mu z osobna i wszystkim ra-
zem towarzyszył uśmiech

i radość z tego, co robiliśmy. Pomimo zmę-
czenia i zimna, byliśmy ogromnie szczęśliwi.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne akcje.
Dziękujemy, że mogliśmy w niej uczestniczyć.

Chcemy z całego serca podziękować za
okazaną pomoc w wyjeździe rodzicom, któ-
rzy ofiarowali swą pomoc podczas opieki nad
uczniami oraz ich dowozu. Podziękowania
niech przyjmą: Beata Potwora, Ewa Gruca
oraz Paweł Gruca, państwo Agata i Grze-
gorz Moskwa, Kinga Dulęba – nauczycielka
języka polskiego, Magdalena Dudzińska, fir-
ma przewozowa „Kudlik”, dzięki której
możliwy był nasz wyjazd oraz Magdalena
Drogoń, za piękny dar serca. Dziękujemy
wszystkim i każdemu z osobna.

Wolontariusze z MZS w Strzyżowie
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Z nowym rokiem ostro zabrali się oni do
pracy, co spotkało się z ogromnym zachwy-
tem ze strony maluchów i poparciem ze stro-
ny rodziców. Na spotkaniach z rodzicami
uświadomili sobie oni, jakie korzyści ze sobą

„Na skrzyd³ach
muzyki”

Rzeszowski Dom Kultury już po raz je-
denasty był organizatorem Podkarpackiego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej „Na skrzydłach muzyki”.

W konkursie, który odbył się 13 listopada
bieżącego roku, naszą placówkę reprezento-
wały dwie solistki: Kaja Jacek w kategorii 7-9
lat i Julia Sanecka w kategorii 10-12 lat.

Z tej rywalizacji Julia wróciła z wyróżnie-
niem, z czego ogromnie się cieszymy, ale
równie dumni jesteśmy z Kai, która w swojej
kategorii wiekowej dzielnie walczyła z naj-
lepszymi solistami między innymi z Jasła,
Rzeszowa, Rymanowa i Dębicy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Barbara Szlachta – instruktor DK

Jedną z ciekawych niespodzianek, jakie czekały na pierwszoklasistów w SP
nr 2 w Strzyżowie, była duża dawka sportu, jaką niesie za sobą realizacja
programu „Mały mistrz”. Program ten, realizowany przez PWSZ Związek Spor-
towy w Rzeszowie w szkołach, był wyzwaniem dla nauczycieli WF-u oraz na-
uczania zintegrowanego czterech oddziałów naszych klas pierwszych.

Program „Mały mistrz” w naszej szkole

Kaja Jacek podczas konkursu „Na skrzydłach mu-
zyki”

W skrócie

Fot. DK (2)

Julia Sanecka – zdobywczyni wyróżnienia i Barba-
ra Szlachta – instruktor DK

Uczestnicy zajęć wraz z nauczycielami Andrzejem Charzewskim i Małgorzatą Żydzik

Fot. K. Grodzki (2)

Dzięki programowi „Mały mistrz” pierwszoklasiści
mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną

niesie. Zdobywanie odznak przez uczniów jest
drogą do „mistrzostwa”. Odznaki są przy-
znawane za sprawności: „Rowerzysta”, „Gim-
nastyk”, „Tancerz”, „Piłkarz”, „Saneczkarz”
lub inne. Są one sukcesem dla każdego

ucznia, dostosowane bowiem są do jego moż-
liwości. Jednak zasadniczą korzyścią jest zdro-
wie i dobra kondycja uczniów, którzy w tym
wieku potrzebują ruchu i zabawy.

Jako nauczycielka nauczania zintegrowa-
nego stwierdzam, że realizacja projektu już
daje korzyści. Atrakcyjność zajęć, która jest
efektem współdziałania nauczycieli WF-u
oraz edukacji wczesnoszkolnej, zastosowa-
nie nowych elementów ćwiczeń, a także
sprzętu np. drążka, rowerków itp., daje dużo
radości maluchom. Do pełni szczęścia bra-
kuje tylko sprzętu obiecanego szkołom przez
organizatorów.

Małgorzata Żydzik – nauczycielka SP nr 2
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻYZNOWIE

Bądź dobry
nie tylko od święta!

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

29 października w Zespole Szkół w Żyznowie odbyła się aka-
demia z okazji Światowego Dnia Zwierząt obchodzonego co roku
4 października. Dzień ten został ustanowiony w 1931 r. na kon-
wencji ekologicznej we Florencji. Występ przygotowali ucznio-
wie kl. IV szkoły podstawowej i II gimnazjum pod nadzorem
niżej podpisanej.

Naszym przedstawieniem chcieliśmy zwrócić uwagę na palą-
cy problem złego traktowania zwierząt. Chcieliśmy również
w jakiś sposób wpłynąć na zachowanie ludzi, uświadomić, że
zwierzę to istota żywa, nie rzecz oraz zachęcić do udziału w ak-
cjach charytatywnych na rzecz naszych „braci mniejszych”, wo-
lontariatu czy adopcji zwierząt ze schronisk.

Apelowaliśmy o dobre traktowanie psów, o zerwanie łańcu-
chów, opiekę, dbanie o to, by psy miały zimą ciepłe miejsce do
spania i posiłek, a latem schronienie przed słońcem i zimną
wodę oraz niezbędny ruch i pielęgnację. Przestrzegaliśmy, że
trzymanie psa na łańcuchu jest karalne, niehumanitarne, nie-
zgodne z prawem, a także niebezpieczne dla ludzi. Pokazywali-
śmy drastyczne zdjęcia obrazujące sytuacje, w których powin-
niśmy interweniować. Były to m.in. sytuacje gdy: pies jest bity,
ktoś się nad nim znęca, ma zbyt krótki łańcuch, nie ma odpo-
wiedniego miejsca do spania, jest wychudzony, zaniedbany, brud-
ny, ma obrażenia, jest chory, cierpi, w czasie upałów nie ma
dostępu do świeżej, zimnej wody, schronienia przed słońcem,
w zimie nie ma ciepłego miejsca do spania i ciepłego jedzenia,
przebywa w błocie, kałuży, własnych odchodach, z dala od
domu.

W końcu udzielaliśmy informacji o tym, gdzie należy zgła-
szać się po pomoc oraz jak my możemy pomóc. Przygotowaną
prezentacją multimedialną chcieliśmy poruszyć serca i umysły
naszych kolegów, nauczycieli a także rodziców. Wzbudzić świa-
domość, że pies czy kot czuje tak samo jak my. Pamiętajmy, że
jesteśmy odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy, więc jeśli decydu-

Święto Niepodległości
w Zespole Szkół w Żyznowie

12 listopada 2014 r. odbyła się akademia upamiętniająca rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ przygoto-
wali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod nadzorem
nauczycieli Franciszka Stawarza, Piotra Motyki oraz piszącej te
słowa.

Wiersze patriotyczne przeplatane były pięknymi pieśniami.
Chór zaśpiewał m.in.: „Legiony”, „Ojczyzno ma”, a na koniec
„Biały krzyż” – to właśnie tekst tej piosenki wyrażał przesłanie
naszej akademii; chodziło o to, by pamiętać i oddać hołd tym,
którzy polegli za Ojczyznę.

Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,
Gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól –
O nowy dzień.
(...)
Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg,
Gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż
Nie pamięta już,
Kto pod nim śpi...

J. Ozga

jemy się na posiadanie pieska lub kotka, musimy być świadomi
obowiązków, jakie na nas spoczywają, bo to nie rzecz, którą mo-
żemy wyrzucić do śmietnika jeśli się nam znudzi, a niestety
i takie sytuacje się zdarzają! Przykre!

Na zakończenie ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy, karmy suchej,
mokrej, legowisk, koców, pluszaków, akcesoriów dla psów i kotów
na rzecz przytuliska w Wysokiej Strzyżowskiej – Azyl u Majki.

O wynikach zbiórki poinformujemy po jej zakończeniu. Za-
chęcamy wszystkich do wspierania akcji charytatywnych na rzecz
zwierząt – pamiętajmy, że ich los zależy od nas.

J. Ozga

Naszym przedstawieniem chcieliśmy zwrócić uwagę na palący problem złego
traktowania zwierząt

Fot. Archiwum ZS w Żyznowie
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻYZNOWIE

Szkolny konkurs poetycki
rozstrzygnięty!

W październiku br. polonistka Zespołu Szkół w Żyznowie, Jo-
anna Ozga-Prasnal ogłosiła konkurs poetycki polegający na napisa-
niu wiersza o Żyznowie. Niewielu podjęło rękawicę i stanęło w szran-
ki z poezją. Sił swoich spróbowała Natalia Kozimor – przewodniczą-
ca szkoły, dając tym samym dobry przykład innym uczniom.

A oto efekty zmagań Natalki z zawiłym językiem porównań, epi-
tetów, metafor.

¯yznów

Żyznów to piękna jak kwiat okolica,
Przez którą przepływa rzeka Stobnica.
Od żyznej gleby ta wieś jest nazwana,
I przez rolników wciąż uprawiana.
Są u nas pola rozległe, zielone łąki, dębowe lasy,
Koniecznie wybierz się do nas na wczasy!

Wsią naszą rządzi Bożek Antoni,
Gdy masz jakiś problem, skorzystaj z jego pomocnej dłoni.

Dawniej tu wielu ludzi mieszkało,
Lecz teraz dużo powyjeżdżało.
Ci, co zostali, działają prężnie,
Z losem się swoim zmagają mężnie.
W Domu Ludowym kabaret gra,
Bo pani Stasia niezłe pomysły ma.
Koło Gospodyń i OSP
zawsze do siebie przyłączyć chce.
Nieważna płeć, nieważny wiek,
byle byś był poczciwy człek.

Rano się wszyscy śpieszą, gdzieś pędzą
Niektórzy nawet czasami zrzędzą.
Jedni jak wicher do szkoły gonią
Drudzy przed pytaniem się nie obronią.

A gdy na przerwę dzwonek zadzwoni,
Plac zabaw przed dziećmi się nie uchroni.
Boisko do nożnej i do siatkówki
Pełne jest dzieci z naszej podstawówki.

Mamy tu miejsca godne uwagi niejednego pana,
Począwszy od domu naszego plebana
Przez Kościół, pałac Łempickich, przydrożne kapliczki
Przyjeżdżaj do nas, wpłacaj zaliczki!
My cię godnie przyjmiemy,
Noclegu Ci nie ujmiemy.

Więc przyjedź tu do nas na wczasy,
Odpoczniesz sobie za wszystkie czasy.

�

Wizyta w Bibliotece
Publicznej w Żyznowie

Dnia 8 października uczniowie kl. IV wraz z wychowaw-
czynią odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Żyznowie. Ce-
lem tej wizyty było zapoznanie dzieci z ofertą biblioteki
i zachęcenie ich do czytania.

Już od progu bardzo serdecznie powitała nas pani bibliotekarka
Beata Haligowska. Na początku przeczytała nam fragment ciekawej
lektury o przygodach Mikołajka, następnie musieliśmy pracować
zespołowo nad ułożeniem alfabetycznego spisu autorów książek.
Potem było jeszcze trudniej, bo pani poprosiła nas o znalezienie na
półkach wskazanych książek. Nie dość, że trzeba było wykazać się
znajomością alfabetu, to jeszcze spostrzegawczością i zwinnością
w poruszaniu się między regałami. Zauważyliśmy, że w pracy biblio-
tekarza przydaje się też odpowiedni wzrost, bo niektórzy z nas mieli
problem z dosięgnięciem książki. Niektórzy poruszali się jak słoń
w składzie porcelany, ale obie panie były z nas bardzo zadowolone.

Przeszliśmy chrzest bojowy i już możemy czuć się pełnoprawnymi
czytelnikami, bo mamy założone karty czytelnicze i umiemy znaleźć
interesujące nas lektury.

Na koniec pani Beata podarowała nam własnoręcznie wykona-
ne zakładki do książek.

Uczniowie kl. IV ZS w Żyznowie
z opiekunem J. Ozgą

Pani bibliotekarka Beata Haligowska przeczytała nam fragment książki o przy-
godach Mikołajka

Na zakończenie naszej wizyty w bibliotece otrzymaliśmy zakładki do książek

Fot. Archiwum ZS w Żyznowie (2)
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Krzysztof Rutkowski
w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

W dniu 14 listopada br. w naszym mieście miało miejsce
niecodzienne spotkanie. Na specjalne zaproszenie dyrek-
tora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie – mgr inż.
Adama Witka przyjechał znany wszystkim właściciel naj-
bardziej popularnego biura detektywistycznego w Polsce
– Krzysztof Rutkowski.

Na miejscu była szkolna telewizja z Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie – Fun.TV. Reporterzy zadawali pytania o pracę, akcje
z udziałem detektywa, jak również o cel wizyty.

Na stronie internetowej telewizji patriot24.pl, tak napisano
o spotkaniu w Strzyżowie: „Krzysztof Rutkowski przyjechał ze swoją
ekipą na spotkanie z młodzieżą województwa podkarpackiego. Ce-
lem spotkania było przestrzec młodzież przed zagrożeniami i wska-
zać jak bezpiecznie wchodzić w dorosłe życie. Blisko 300 osób zebra-
ło się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżo-
wie. Właściciel najbardziej znanego biura detektywistycznego w Pol-
sce rozpoczął spotkanie prewencyjne”.

Podczas wizyty w ZST gość specjalny przestrzegł młodzież przed
konsekwencjami popełniania czynów niezgodnych z prawem. Uzmy-
słowił młodzieży, iż „nieletni nie znaczy bezkarny”. – Od wielu lat spoty-
kam się z młodzieżą, by przestrzegać przed zagrożeniami i wskazywać
sposoby wyjścia z młodzieżowych kłopotów – podkreślał Rutkowski.

Uczestnicy spotkania, w tym uczniowie, tak ocenili wizytę:
– Bardzo dobry pomysł, może uda uratować się niektórych przed

głupimi pomysłami.
– Powinno być więcej takich spotkań, ludzie często nie zdają sobie

sprawy z konsekwencji tego, co robią.
Na zakończenie spotkania redaktorzy Fun.TV otrzymali gry

z autografem Krzysztofa Rutkowskiego. Nasza ekipa miała okazję
poznać człowieka niezwykle zabawnego, inteligentnego oraz z wielką
pasją. Czekamy na więcej takich spotkań oraz dziękujemy za wywiad.

Ekipa Fun.TV

(Wywiad będzie można obejrzeć już niedługo na stronie Miejskiego Zespo-
łu Szkół w Strzyżowie).

Co nowego w Miejsko-Gminnym
Przedszkolu Publicznym

w Strzyżowie

Święto Niepodległości
Wychowanie dzieci to nie tylko dbałość o zapewnienie bytu ma-

terialnego i nauka pozytywnych zachowań społecznych, to także dba-
łość o wyższą wartość, jaką jest poczucie tożsamości narodowej.
11 listopada delegaci grupy VIII wraz z nauczycielami wzięli udział
w obchodach Święta Narodowego oraz złożyli pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego wiązankę kwiatów.

Udział w uroczystości jak też wiedza dostosowana do percepcji
przedszkolaka, to niewątpliwie podwalina w kształtowaniu postaw
patriotycznych.

Pasowanie na Przedszkolaka
W uroczystości wzięli udział rodzice najmłodszych przedszkola-

ków. Był więc pierwszy występ na scenie i wiersze, piosenki, uroczy-
ste ślubowanie oraz wręczenie dyplomu pełnoprawnego członka spo-
łeczności przedszkolnej. Radosna atmosfera oraz słodycze umiliły
przebieg spotkania i zacieśniły kontakty rodziców dzieci z przed-
szkolem. Uroczystość pasowania na pewno zagości w kalendarzu
uroczystości przedszkolnych, gdyż podnosi rangę „bycia przedszko-
lakiem”.

Święto Pluszowego Misia
Miś – przyjaciel z dzieciństwa, do którego każdy wraca wspo-

mnieniami, znalazł swój dzień w kalendarzu przedszkolnych uroczy-
stości. 25 listopada przedszkolaki w szczególny sposób uczciły „Dzień
Pluszowego Misia”. Były tańce, piosenki z Bibliomisiem, zabawy pla-
styczne, konkursy, słodycze, prezentacje swoich pluszaków przynie-
sionych z domów. Było miło, ciepło i radośnie, bo każdy przedszko-
lak poznaje wartość, jaką daje nam przyjaźń i poczucie bezpieczeń-
stwa – miś pluszowy przyjaciel dziecięcych, beztroskich lat.

Ewa Piechowiak

Fot. A. Kozioł

Fot. Archiwum MGPP

Krzysztof Rutkowski z ekipą Fun.Tv oraz dyrektorem ZST Adamem Witkiem
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Nowe pracownie, sale lekcyjne wyposa-
żone w najwyższej jakości sprzęt, materiały
dydaktyczne. Kursy zawodowe, płatne staże

dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawo-
dowe. To tylko niektóre przywileje, z jakich
skorzystał Zespół Szkół Technicznych w Strzy-
żowie, przystępując do projektu „Podkarpa-
cie stawia na zawodowców”. Liderem pro-
jektu trwającego od września 2012 do czerw-
ca 2015 roku, jest Wojewódzki Urząd Pracy,
przy udziale Powiatu Strzyżowskiego.

Podczas listopadowej wywiadówki, 13 li-
stopada bieżącego roku w Zespole Szkół
Technicznych, odbyło się podsumowanie
projektu. Uczestniczyli w niej: dyrektor szko-
ły Adam Witek, wicedyrektor Ewa Koniecz-
kowska, a także nauczyciele, rodzice i ucznio-
wie. Nie zabrakło również zaproszonych go-
ści w osobach: Jan Stodolak – wicestarosta
strzyżowski, Małgorzata Kawalec – kierow-
nik projektu na całe województwo, repre-
zentująca Wojewódzki Urząd Pracy, Agata
Hajdon – koordynator projektu w Zespole
Szkół Technicznych w Strzyżowie. Podczas
spotkania omówione zostały inwestycje wy-
konane ze środków Unii Europejskiej, któ-
re już zrealizowano w szkole, oraz zaplano-
wane na przyszłość.

W ramach projektu utworzono firmy sy-
mulacyjne: Szkolną Agencję Kreatywną
„SZAK” oraz Uczniowską Firmę „PRO-
FIT”. Ich zadaniem jest innowacyjna forma
kształcenia młodzieży. Szkoła otrzymała no-
woczesne urządzenia wielofunkcyjne, robo-
ty do montażu i programowania, iPady, lap-
topy, tablice interaktywne i inny sprzęt dy-

daktyczny. Została utworzona także profe-
sjonalna pracownia językowa do nauki języ-
ka obcego zawodowego. Poprzez wykorzy-

stanie nowoczesnych technologii i zaawan-
sowanych rozwiązań, młodzież korzystająca
z niej uczy się języków obcych w łatwy spo-
sób, poznaje słownictwo specjalistyczne, wy-
magane w uczonym zawodzie. Dzięki temu
uczniowie będą mogli nie tylko bezbłędnie
zdać egzamin maturalny, ale również płyn-
nie komunikować się z mieszkańcami innych
krajów.

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Strzyżowie, dzięki projektowi,
wzięli udział w szkoleniach z zakresu: prawa
oświatowego, wdrażania programu profilak-
tyki, udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, funkcjonowania systemu doradztwa
i pośrednictwa zawodowego w Polsce. Pod-
czas wakacji 109 uczniów z technikum: agro-
biznesu, ekonomista, handlowiec, informa-
tyk i pojazdów samochodowych, uczestni-
czyło w płatnych stażach wakacyjnych. Dzię-
ki nim zdobyli doświadczenie zawodowe oraz
przekonali się jak wygląda praca zarobko-
wa. Młodzież skorzystała także z indywidu-
alnego i grupowego doradztwa edukacyjno-
zawodowego oraz psychologicznego.

Dla chętnych, którzy chcą zdobyć do-
datkowe kwalifikacje, obecnie odbywają się
kursy zawodowe o kierunkach: obsługa
kasy fiskalnej, technik robót wykończenio-
wych w budownictwie, przedstawiciel han-
dlowy z prawem jazdy kategorii B. Szkoła
planuje w najbliższym czasie utworzyć tak-
że kurs fryzjerski. Zajęcia odbywać się będą

24. Konkurs Poezji
Religijnej „Dla chwały

imienia Twojego”
W tym roku główny organizator, czyli

Ośrodek Kultury w Sędziszowie zmniejszył
do sześciu ilość ośrodków organizujących
eliminacje strefowe. Dlatego też już nie Dom
Kultury „Sokół”, a Wojewódzki Dom Kul-
tury w Rzeszowie przyjął uczestników z tere-
nu powiatów: ropczycko-sędziszowskiego,
strzyżowskiego oraz Rzeszowa (miasto
i powiat).

Na kameralnej scenie kawiarni Turkus
28 listopada zaprezentowało się łącznie 60
wykonawców, w kategoriach: poezja śpiewa-
na, recytacja i monodram. Wśród śpiewają-
cych poezję znalazły się dwie nasze repre-
zentantki: Klaudia Kurpiel solo i w duecie
z Alą Łabaj.

Decyzją komisji do finału w Sędziszowie,
12 grudnia zakwalifikował się duet Klaudia
Kurpiel i Alicja Łabaj. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

Barbara Szlachta – instruktor DK

W skrócie

Dziêki uczestniczeniu w projekcie, szko³a kszta³ci przysz³ych specjalistów z ró¿nych dziedzin

Nowoczesna inwestycja w uczniów!

Podczas listopadowej wywiadówki odbyło się podsumowanie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców, na którym
obecni byli: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZST, a także rodzice i zaproszeni goście

Fot. R. Kołodziejczyk

w szkolnej pracowni fryzjerskiej, która jest
wyposażona w najnowszej klasy narzędzia
i sprzęt fryzjerski.

– Kładziemy duży nacisk na to, aby
absolwenci Zespół Szkół Technicz-
nych byli bardzo dobrze przygotowa-
ni do podjęcia pracy w swoim wyuczo-
nym zawodzie oraz w dalszym, już
dorosłym życiu – mówi Adam Witek,
dyrektor szkoły. – Dzięki takiemu za-
łożeniu szkoła przystępuje do róż-
nych przedsięwzięć, projektów. Głów-
nym celem projektu „Podkarpacie
stawia na zawodowców” jest wzmoc-
nienie atrakcyjności oraz podniesie-
nie jakości kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych
w Strzyżowie. Projekt ma również na
celu podniesienie zdolności uczniów
do przyszłego zatrudnienia, a także
dostosowanie kwalifikacji uczniów do
potrzeb rynku pracy. W ramach in-
nych projektów umożliwiamy
uczniom zdobycie doświadczenia za-
wodowego poprzez udział w cztero-
tygodniowych zagranicznych prakty-
kach zawodowych. Praktyki te odby-
wają się w niemieckich zakładach pracy
– dodaje dyrektor.

Kinga Reguła
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Obchody jubileuszowe rozpoczęły się
w styczniu koncertem Grupy Estradowo-Ka-
baretowej „Antidotum”, podczas którego
grupa świętowała także swój jubileusz 20-le-
cia działalności. Styczeń to także koncert ju-
bileuszowy Strzyżowskiego Chóru Kameral-
nego, połączony z 20. rocznicą działalności
chóru. Niezwykły, jubileuszowy charakter mia-
ły też Wiosenne Spotkania Jazzowe, których
gwiazdą był jeden z najwybitniejszych muzy-
ków jazzowych – Krzysztof Ścierański. Na maj
przygotowano specjalną premierę Teatru
Prima Aprilis. Spektakl pt. „Pre-lekcje” był
pewnego rodzaju przeglądem i podsumowa-
niem dotychczasowego dorobku teatru. Czer-
wiec przyniósł dwie imprezy jubileuszowe.
1 czerwca świętowano na Strzyżowskim Ryn-
ku z wielką rzeszą najmłodszych Strzyżowian,
zaś dwa tygodnie później specjalną, jubile-
uszową edycję miał Festiwal Kultury Dziecię-
cej „Strzyżowskie Michałki” (impreza, która
wyrosła na tradycji 40-letniego przeglądu te-
atrzyków, a obecnie łącząca oprócz teatru
dziecięcego, także konfrontację w kategorii
śpiewu i tańca). Końcem września ponowne
jubileuszowe spotkanie na strzyżowskim Ryn-
ku, tym razem z miłośnikami historii na wi-
dowisku pod kryptonimem „Burza”, nawią-
zującym także do 70. rocznicy wybuchu Akcji
Burza oraz 75. rocznicy powstania Polskiego
Państwa Podziemnego. We wrześniu też zor-
ganizowana została wystawa najlepszych prac
strzyżowskich artystów.

Na koniec zostawiono sobie jeszcze część
wokalno-instrumentalną i fragment „folk-
lor”, by choć na chwilę zatrzymać się na kilku
kartach chlubnej historii „Sokoła”.

Tego wieczoru wystąpili artyści, którzy
swoim talentem rozsławili Strzyżowski Dom
Kultury na wielu znaczących scenach w kraju
i za granicą. Do udziału w koncercie zapro-
szeni zostali wykonawcy, których nie usłyszy-
my podczas bieżących koncertów DK. Wy-
stąpili specjalnie z okazji jubileuszu.

Rok 2014, to rok jubileuszu 50-lecia DK,
ale początki działalności kulturalnej pod ad-
resem ul. Mostowa 2 sięgają znacznie dalej,
roku 1910, kiedy to ten właśnie obiekt został
wybudowany i oddany do użytku Towarzy-
stwu Gimnastycznemu „Sokół”. Już wtedy
stał się ważnym ośrodkiem kulturotwórczym
w naszym środowisku. Zaś jeśli chodzi o Dom
Kultury, to wszystko zaczęło się w 1964 r. od
Powiatowego Ośrodka Instrukcyjno-Meto-
dycznego, przemianowanego niedługo po-
tem na Powiatowy Dom Kultury, a następ-
nie na Miejski Dom Kultury, potem w Dom
Kultury Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, by w 1992 r. ostatecznie
przyjąć nazwę Dom Kultury „Sokół” w Strzy-
żowie. Dyrektorami placówki byli Stefan Ko-
łodziejczyk, Stanisław Król, a potem Janina
Czarnik i Halina Utnicka.

Tysiące koncertów, festiwali,
imprez

Na przestrzeni tych wszystkich lat DK był
rozbudowywany, przebudowywany, nadbudo-
wywany i wielokrotnie remontowany. Niemal
od samego początku działalność DK niero-
zerwalnie związana była z Kinem „Odrodze-
nie”. W murach „Sokoła” swoją siedzibę od
ponad 20 lat ma także Państwowa Szkoła

Muzyczna I st., JazzClub „Combo”, a od kil-
ku lat także Strzyżowski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku.

Te 50 lat to koncerty, festiwale, imprezy,
wystawy, spotkania autorskie, recitale, werni-
saże, spektakle, które można już liczyć w tysią-
cach. To setki artystów, znaczących nazwisk,
ludzi wielkiego formatu, którzy gościli u nas.
Tych wszystkich, którzy na przestrzeni lat
uczestniczyli w zajęciach, próbach, koncertach,
wyjazdach, korzystali z pomocy instruktorów,
tych, którzy tworzyli życie kulturalne naszego
miasta - są także tysiące. Reprezentowali naszą
gminę na wielu prestiżowych imprezach woje-
wódzkich, ogólnopolskich, a także za granicą
przywożąc całe mnóstwo cennych nagród
i wyróżnień. Wprost nie sposób zliczyć tych
wszystkich, którzy przez te 50 lat przestąpili
próg „Sokoła” jako widzowie.

Dziś DK z dumą kultywuje chlubne tra-
dycje realizując powierzoną misję, odpowia-
dając w jak najszerszym stopniu na potrze-
by i aspiracje lokalnej społeczności. Bez zbyt-
niej zarozumiałości śmiało można przyznać,
że Dom Kultury od zawsze był znakomitą
wizytówką Strzyżowa. Dziś DK „Sokół” to
blisko 300 osób – utalentowanych miłośni-
ków kultury, skupionych wokół działających
tu zespołów. Poczynając od Strzyżowskiego
Chóru Kameralnego, Studio Piosenki, Strzy-
żowski Teatr, zespół jazzowy przez grupy
tańca nowoczesnego, Klub Plastyka, Dzie-
cięce Koło Plastyczne oraz bogatą działal-
ność folklorystyczną: ZPiT „Kłosowianie”,
grupy śpiewacze „Baby Glinickie”, „Barwy
Jesieni”, „Stryki”, kończąc na Kole Ręko-
dzieła Artystycznego.

Niezwykle miłym zaskoczeniem była re-
akcja na zaproszenie na finałowy koncert
zwłaszcza byłych pracowników Domu Kultu-
ry. Nawet ci, którzy z różnych względów nie
mogli przybyć, telefonowali dziękując za za-
proszenie i przesyłając życzenia i serdeczno-
ści, za co bardzo gorąco dziękuję.

Przy takiej uroczystości nie mogłoby za-
braknąć władz miasta i gminy oraz powiatu
strzyżowskiego. Byli obecni także dyrektorzy
zaprzyjaźnionych placówek kultury z Rzeszo-
wa i sąsiednich gmin. Nie sposób wymienić
szerokiego grona miłośników strzyżowskiej
kultury reprezentujących stowarzyszenia, in-
stytucje, firmy, którzy także w tym dniu
wsparli nas swoją obecnością.

W całej historii działalności DK muzyka
odgrywała bardzo znaczącą rolę.

Koncert Finałowy obchodów Jubileuszu
50-lecia Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

7 grudnia br. w sali widowiskowej strzyżowskiego „Sokoła” odbył się koncert podsumowujący obchody jubileuszowe
50-lecia DK „Sokół” w Strzyżowie. To już ósme wydarzenie kulturalne, jakie zaplanowano w roku jubileuszowym.
Celowo obchody jubileuszowe zostały podzielone na kilka wydarzeń, gdyż niemożliwością byłoby podczas jednego kon-
certu pokazać to wszystko, czym warto byłoby się pochwalić i czym podzielić z widzami-przyjaciółmi.

Zespół „Drive Singers”
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Połączone zespoły folklorystyczne Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Już w latach 60. Powstał zespół big-be-
atowy „Harnasie”. Jego założycielem i kier.
muzycznym był Stanisław Król. Zespół szyb-
ko zyskał popularność i uznanie, a za tym
przyszły i nagrody oraz tytuł „Harnasie
– strzyżowscy trubadurzy”.

Lata 70. to znaczący okres dla nowo po-
wstałego zespołu „Zodiak” osadzonego
mocno w nurcie muzyki rockowej. Tu założy-
cielem i niekwestionowanym liderem oraz
kompozytorem był Jerzy Gajda. Ciekawa
twórczość kompozytorska i wysoki poziom
muzyczny zespołu wielokrotnie był zauważa-
ny i nagradzany.

Lata 80. to okres rozkwitu Grupy Roc-
kowej „Brakujące ogniwo”, którego założy-
cielem i szefem muzycznym był Jerzy Rusza-
ła, który równocześnie pisał i komponował
utwory dla zespołu, który szybko stał się jedną
z czołowych grup w swojej kategorii.

Nastał rok 1983. Do pracy w DK został
przyjęty młody, zdolny, niezwykle ambitny
i pełen zapału muzyk – Dariusz Szlachta.
W tym samym roku założył zespół estradowy
złożony z sekcji instrumentalnej i grupy woka-
listów. W tym samym czasie zawiązuje się kwar-
tet wokalny. Zespół kilkakrotnie otrzymywał
najwyższy tytuł uznania „Artystyczny Znak Ja-
kości” przyznawany przez WDK za szczegól-
ne osiągnięcia. Przyszedł rok 1990. Na bazie
wokalistów zespołu estradowego i kwartetu
wokalnego powstaje zespół „Drive Singers”.
Tutaj na pierwsze sukcesy nie trzeba było dłu-
go czekać. Grupa reprezentowała naszą pla-
cówkę na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki
we Wrocławiu zostając laureatem „Złotej Dzie-
siątki”, a ta nagroda stanowiła nominację do
udziału w koncercie „Debiuty” Festiwalu Pol-
skiej Piosenki w Opolu.

W pierwszej części koncertu usłyszeliśmy
wokalistki z kwartetu wokalnego. Anna Ro-
kosz-Zimny rozpoczęła nastrojową piosenką
„Sama chciała”. Barbara Szlachta do koncer-
tu wybrała „Pogodę ducha” H. Banaszak, zaś
Beatę Oliwę usłyszeliśmy w utworze Mietka
Szcześniaka „Twoja miłość”. Nie obyło się bez
wspomnień Międzyszkolnego Festiwalu Pio-
senki i nieodżałowanych profesorów Kazimie-
rza Tokarskiego i Marii Matuszewskiej. Taką
właśnie artystką, która zadebiutowała na Fe-
stiwalu i na dobre związała się z DK (dołącza-
jąc do grupy „Drive Singers”), była Jadwiga
Pawlik, którą usłyszeliśmy w koncercie w utwo-
rze „Ja wysiadam” z repertuaru Anny Marii
Jopek. Zaraz potem Jadwigę Pawlik usłyszeli-
śmy w duecie z Dariuszem Pawlikiem (także
śpiewającym w „Drive Singers”) w piosence
„Na krawędzi nocy i dnia”. Darka usłyszeli-
śmy później także w brawurowym wykonaniu
szlagieru zespołu Dżem „Do kołyski”. Swój
udział w sukcesach grupy „Drive Singers” mia-
ła także Anna Muszyńska, która tym razem
zaprezentowała rockowe brzmienie swojego
głosu w piosence „Dwa anioły”.

Następnym w kolejności był utwór skom-
ponowany przez wielkiego przyjaciela Strzy-
żowa, jednego z najlepszych polskich muzy-
ków – Krzysztofa Ścierańskiego dla Ewy
Bem „Pomidory”. To właśnie ten utwór za-

decydował o występie zespołu na Festiwalu
w Opolu.

Kolejne artystki tego koncertu to Madzia
i Kasia (Magdalena Miązek i Katarzyna Ry-
kała), reprezentantki grupy wokalnej „Fair
Play”, która rozpoczęła swoją działalność
w 1990 r. pod kierunkiem Barbary i Dariusza
Szlachtów. Wśród wielu zdobytych nagród,
grupa dwukrotnie sięgnęła po najwyższe lau-
ry Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Koninie.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenki „Rudy
rydz” oraz  sentymentalną „Tabakierę”.

Następnie przyszła pora na prawdziwą
gwiazdę. Łukasz Baran taki właśnie tytuł wy-
walczył sobie na Międzynarodowym Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej Children Eurostar
podczas jej słowackiej edycji w 2010 r. A za-
czynał w wielu 6 lat jako solista Studia Pio-
senki DK. Szybko o swoim talencie przeko-
nał wielu jurorów wygrywając wiele przeglą-
dów i festiwali, udowadniając, że nie ma so-
bie równych. Już jako 6-latek podbił serca ju-
rorów popularnego programu Od przed-
szkola do Opola. Tym razem wystąpił w pio-
sence „Dworzec”.

Później  na chwilę zmieniła się stylistyka
koncertu. Znów mała dawka wspomnień.

Ludzie pełni pasji
W początkach działalności DK (1964-

1965) powstają zespoły pieśni i tańca w Gli-
niku Zaborowskim i Godowej. Rozpoczynają
działalność z inicjatywy instruktora-chore-
ografa Stefana Kłosowicza. Mija 10 lat a przy
Fabryce Mebli w Strzyżowie powstaje zespół
pieśni i tańca, który ostatecznie przybiera
nazwę „Strzyżowiacy”. Choreografem i kie-
rownikiem muzycznym zostaje właśnie Ste-
fan Kłosowicz. W latach 1981-1985 zespołem
kierują kolejno Kazimiera Kiczek i Adam
Pęcak. Rok 1985 przynosi kolejny przełom.
Na bazie zespołu „Strzyżowiacy” powstaje
ZPiT „Pogórze” z siedzibą w DK. Choreogra-
fem zostaje Jacek Wojtuń, a kierownictwo
muzyczne obejmuje Dariusz Szlachta. Roz-
wój zespołu w tym czasie jest niezwykle im-
ponujący. Zespół zbiera najwyższe laury na

przeglądach i festiwalach w kraju, a często
także za granicą będąc reprezentantem całej
Rzeszowszczyzny. Lata 90. przynoszą kolej-
ne zmiany w zespole, choreografem zostaje
Halina Fijałkowska, później Joanna Czeka-
jowska, a kierownictwo muzyczne sprawują
Krzysztof Kubala, a następnie Wiktor Bo-
chenek. I… przychodzi rok 2008. Bazując
w znacznej mierze na chlubnych tradycjach
zespołów utworzonych z inicjatywy Stefana
Kłosowicza, powstaje międzypokoleniowy
Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”. Na
przestrzeni tych kilku lat zmieniała się for-
muła i kształt zespołu. Obecnie choreogra-
fem zespołu jest Anna Proksa-Lenart, zaś
kierownictwo muzyczne objęli Wiesław Malec
i Michał Moskwa. Podczas koncertu jubileuszo-
wego Zespół wystąpił w suicie tańców i przy-
śpiewek rzeszowskich, a sekcja wokalna zespo-
łu została specjalnie poszerzona i stanowił ją
chór powstały z grup śpiewaczych: „Baby Gli-
nickie” i „Barwy Jesieni” oraz – oczywiście
– sekcja wokalna zespołu „Kłosowianie”.

Na finał wszyscy artyści wystąpili ponow-
nie w refleksyjnej piosence „Kiedyś…”.

Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć
życzeń i gratulacji. Wiele serdecznych słów
padło od Burmistrza Strzyżowa Mariusza
Kawy, dyr. WDK Marka Jastrzębskiego, wie-
loletniego burmistrza Marka Śliwińskiego,
Starosty Strzyżowskiego Roberta Godka oraz
dyrektorów zaprzyjaźnionych ośrodków kul-
tury z Frysztaka, Wiśniowej i Niebylca. Były
też podziękowania i życzenia dalszych sukce-
sów od dyrektorów szkół, instytucji, stowa-
rzyszeń, ale też osób prywatnych, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy!

Drodzy Państwo, o historii i osiągnięciach
DK „Sokół” można by mówić jeszcze bardzo,
bardzo długo, bo naprawdę jest się czym po-
chwalić, ale… podsumowując powiem tylko,
że Dom Kultury BYŁ, JEST i BĘDZIE
TRWAŁ tak długo, dopóki będą tu pracowa-
li ludzie pełni pasji, zaangażowania, z cha-
ryzmą, a takich na przestrzeni tych 50 lat ni-
gdy nie brakowało i nadal nie brakuje – za-
pewniam!

J. Skowron – DK

Fot. M. Arciszewska (2)
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Po pierwsze, jako technika malowania,
została wybrana jedna z najstarszych tech-
nik malarskich na świecie: Sztuka Abory-
geńska rdzennych mieszkańców Australii.
Po drugie, w warsztatach uczestniczyło 10
niezwykle pojętnych wychowanków ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Strzyżowie. Po trzecie, miejsce i czas
również były niezwykłe i jak najbardziej nie-
przypadkowe.

Dzieci malowały otoczone malowidłami
w konwencji abstrakcyjnej, a głównie abo-
rygeńskich kropek. Od 10 listopada do
16 grudnia 2014 odbywała się tam bowiem
wystawa pt. „Sztuka Abstrakcji, jako lustro
do Twojej Podświadomości”. Podczas
warsztatów ze zdziwieniem obserwowałam,
że wszystkie dzieci zaczęły od rysowania bar-

dzo przyziemnych rzeczy. Tematem była abs-
trakcja, czyli z łaciny abstractio, co oznacza
oderwanie od tego, co rzeczywiste. Jedną
z głównych zasad abstrakcji jest teza, że
wszystko jest możliwe. Wszystkie kształty,
kolory i użyte kombinacje, ograniczone są
jedynie naszą wyobraźnią. Jest to sztuka,
która uczy nie tylko otwartości umysłu i cał-
kowitego relaksu, ale również głęboko ro-
zumianej elastyczności.

Kiedy więc dzieci zaczęły malować rze-
czy znane z otaczającego je świata i łączyć je
z abstrakcją, uznałam to za naturalną kolej
rzeczy. Wśród uśmiechów i radości spędzi-
liśmy pierwszą połowę zajęć. W drugiej czę-
ści uczestnicy z zaciekawieniem uczyli się
nieznanej im do tej pory techniki malowa-
nia kolorowymi kropkami. Z ogromną

dumą oglądałam ich pierwsze kroki, tym
bardziej, że pojęły tę technikę błyskawicz-
nie. Niektóre dzieci przez całe zajęcia nie
przestawały malować i stworzyły naprawdę
unikatowe prace. Znalazły się również oso-
by, które początkowo twierdziły, że nie po-
trafią malować. Na końcu zajęć okazało się,
że to właśnie ich prace były jednymi z naj-
lepszych i z szerokimi uśmiechami zabrały
je do domu.

W czasach technicznego pędu XXI wie-
ku, sztuka abstrakcji jest jedną z niewielu
metod pobudzania naszej wyobraźni, bez
wcześniej zaprogramowanych przez kogoś
multimedialnych gotowców. W szkołach
i w większości wykonywanych obecnie za-
wodach, stymulowane są głównie nasze
lewe półkule. Są one odpowiedzialne za

m.in. myślenie anali-
tyczne, liczenie i logikę,
niewątpliwie ważne czyn-
ności. Niemniej jednak,
niezwykle kluczowe do
pełnego życia, jest rów-
nież używanie i ćwiczenie
prawej półkuli mózgu.
Jest ona odpowiedzial-
na za wyobraźnię prze-
strzenną, kreatywność,
rozwój intuicji itd.

Tworzenie, ogląda-
nie i otaczanie się
sztuką abstrakcyjną po-
budza i uaktywnia
w szczególny sposób
nasze prawe półkule.
Dla wszystkich zainte-
resowanych polecam
gorąco moją obecną
wystawę prac plastycz-

no-poetyckich, znajdującą się w galerii
„Czarnej Sieni”. Wstęp jest bezpłatny i prze-
znaczony dla miłośników sztuki w każdym
wieku.

Z całego serca chciałam podziękować
dwóm paniom opiekunkom. Okazały one
nieocenioną pomoc artystyczną, jak rów-
nież okazały się niezwykle miłymi i pozytyw-
nymi kobietami. Ich podejście do dzieci jest
godne podziwu i bardzo inspirujące.

Ogromne podziękowania składam rów-
nież pracowitej organizatorce Annie Fur-
tek, obecnej opiekunce galerii Justynie Zie-
lińskiej i oczywiście wszechstronnie utalen-
towanej dyrektorce Domu Kultury „So-
kół” Jadwidze Skowron.

Magdalena Mandingueira Krupa

„Literatura
i Dzieci”

Tegorocznym hasłem przyświecają-
cym wszystkim prezentacjom w ka-
tegoriach: recytacja, piosenka i in-
scenizacja, było hasło „Czasem słoń-
ce, czasem deszcz”.

Do pierwszego etapu (eliminacje gmin-
ne), który odbył się 24 listopada bieżącego
roku w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżo-
wie, zgłoszono 27 recytacji, 16 piosenek
i 2 inscenizacje. Ogółem na scenie we wszyst-
kich trzech dyscyplinach artystycznych zapre-
zentowało się 77 młodych wykonawców.

Placówki, które zgłosiły swoich pod-
opiecznych, to: Przedszkole Publiczne w Do-
brzechowie, SP nr 1 w Strzyżowie, SP i ZS
w Dobrzechowie, ZS w Godowej, SP i ZS
nr 1 i 2 w Wysokiej Strzyżowskiej, ZS w Gro-
dzisku oraz gospodarze konkursu – Dom
Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Jak co roku Jury nie miało łatwego zada-
nia, ze względu na ograniczoną liczbę nomi-
nacji do eliminacji powiatowych, jednak wy-
łamali się trochę z tych „limitów” i zamiast 8,
wytypowali 13 propozycji.

W kategorii klas 0-III w recytacji do dru-
giego etapu przeszli: Patrycja Grodzka (SP
Grodzisko), Michał Szetela (SP Dobrze-
chów), Natalia Bosek (ZS nr 2 Wysoka Strzy-
żowska) i Kacper Fąfara (SP nr 1 Strzyżów).

Najlepszymi w kategorii piosenka oka-
zali się: grupa Wesołe Kolory (SP Grodzi-
sko) oraz Kaja Jacek i Emilka Pieczek (DK
„Sokół” Strzyżów).

W starszej grupie wiekowej (klasy IV-VI)
nominacje w recytacji otrzymały: Gabrysia
Bober i Kinga Łyko (SP nr 1 Wysoka Strzy-
żowska), a w piosence Natalia Zielińska (ZS
Godowa), Julia Gazda (SP Grodzisko) i Ola
Kasprzyk (ZS nr 2 Wysoka Strzyżowska).

W kategorii inscenizacja, do eliminacji
powiatowych Komisja wytypowała teatr z SP
w Grodzisku.

28 listopada w Gminnym Ośrodku Kul-
tury we Frysztaku odbyły się eliminacje po-
wiatowe konkursu, podczas których komi-
sja w składzie: Irena Łobos – przewodniczą-
ca, Grzegorz Tomaszewski, Kamil Niemiec,
oceniła 18 prezentacji w I grupie wiekowej
i 20 prezentacji w II grupie wiekowej. Wśród
nagrodzonych zakwalifikowanych do Finału
Konkursu, znalazła się solistka Domu Kul-
tury „Sokół” Emilia Pieczek.

W Finale, który odbył się 4 grudnia
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-
wie, nasza solistka Emilka Pieczek została
laureatką II nagrody. Cieszymy się bardzo
i gratulujemy!

„Literatura i dzieci”, której tegoroczna
edycja przebiegała pod nazwą „Czasem
słońce, czasem deszcz”, to również konkurs

„Malowanie kolorami wyobraźni”
Od dawna znany jest fakt, że dzieci specjalnej troski posiadają wyjątkowe zdol-
ności plastyczne. Mogłam się o tym dowiedzieć empirycznie w piątek 28 listo-
pada w Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni” w Strzyżowie. Odbyły się tam
warsztaty pt. „Abstrakcja, czyli malowanie kolorami wyobraźni”. Były to wyjąt-
kowe zajęcia pod kilkoma względami.

Warsztaty plastyczne dla dzieci SOSW prowadzone przez Magdę Krupę

Fot. J. Zielińska
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plastyczny. Swoje prace zaprezentowały
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzy-
żowie, Gliniku Zaborowskim, Zespołu
Szkół w Godowej, Wysokiej Strzyżowskiej,
Grodzisku i Dobrzechowie oraz z Przed-
szkola Publicznego w Dobrzechowie. Jury
w składzie: Adam Baran, Justyna Zielińska
oraz Magdalena Krupa, po obejrzeniu po-
nad 90 prac, biorąc pod uwagę estetykę,
pomysłowość i zgodność pracy z tematem,
postanowiło nagrodzić następujące osoby.
Ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzyżowie
nominowano do eliminacji powiatowych:
Karola Kazalskiego, Julię Dziadosz, Joan-
nę Krupę. Szkołę Podstawową w Gliniku
Zaborowskim we Frysztaku reprezentowa-
li następujący uczniowie: Ania Szychlińska,

Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej
Już po raz kolejny członkowie Klubu Seniora „Przyjaźń” wraz

z zespołami artystycznymi DK „Sokół”, przy współpracy ze słucha-
czami Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zapro-
szonymi gośćmi, wzięli udział we wspólnym recytowaniu poezji i śpie-
waniu najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych.

Wieczorne spotkania z okazji obchodów rocznicy odzyskania
przez nasz kraj niepodległości na stałe wpisały się w kalendarz im-
prez kulturalnych proponowanych przez DK. Tym razem do udzia-
łu w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali również soliści
Studia Piosenki (Nikola Bobek, Natalia Zielińska), zaprzyjaźnieni
z DK najmłodsi miłośnicy rekonstrukcji historycznych z Zawadki
oraz młodzież ZS „Strzelec” i Młodzieżowego Koła Miłośników Zie-
mi Strzyżowskiej.

Grupa „Wesołe Kolory” oraz Kaja Jacek i Emilia Pieczek – nominowani do II etapu w kat. piosenka

W skrócie

Aleksandra Matłosz, Jan Leśniak, Kinga
Grochowska oraz Patryk Augustyniak.
Z Przedszkola Publicznego w Dobrzecho-
wie nagrodę odebrały: Lenka Bosek i Kari-
na Przystasz a z Zespołu Szkół w Dobrze-
chowie: Aleksandra Irzyk i Aleksandra Tę-
czar. Eliminacje gminne zakończyły się tak-
że sukcesem dla Joanny Ziobro i Radosła-
wa Ziobro z Zespołu Szkół w Godowej oraz
Emilii Kozak, Martyny Głowackiej, Izabeli
Kozioł, Zuzanny Lepak, Darii Szeteli, Ka-
roliny Lepak i Julii Treli z Zespołu Szkół
w Grodzisku.

Barbara Szlachta, Anna Furtek
– instruktorki DK

Grupa śpiewacza „Barwy Jesieni” podczas Wieczoru Poezji i Pieśni Patriotycznych

Młodzież ZS Strzelec podczas Wieczoru Poezji i Pieśni Patriotycznych

W środę 12 listopada Alina Bętkowska (prezes KS „Przyjaźń”)
wraz z Jadwigą Skowron (dyrektor DK), poprowadziły publiczność
przez historyczne pieśni związane ze Świętem Niepodległości oraz
przybliżyły zgromadzonym najważniejsze wydarzenia historyczne
związane z tą chwalebną rocznicą. Do wspólnego śpiewania włączyli
się także goście honorowi wieczoru m.in. żołnierze AK: por. Tade-
usz Lutak, por. Henryk Kluska, st. szer. Antoni Fąfara oraz Marek
Śliwiński (Burmistrz Strzyżowa).

Wielką niespodzianką Wieczoru Pieśni i Poezji Patriotycznych
był występ Strzyżowskiej Orkiestry Dętej pod kier. Antoniego Bar-
cia, która zaprezentowała wiązankę najpiękniejszych pieśni woj-
skowych.

Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości było ko-
lejnym wieczorem wspólnego śpiewania w Domu Kultury, które
z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Już dziś ser-
decznie zapraszamy na wspólne kolędowanie w styczniu 2015 r.

Tekst i fot. DK

Natalia Zielińska, Ola Kasprzyk, Julia Gazda, Gabriela Bober, Kinga Łyko i grupa teatralna z Grodziska

Fot. A. Korabiowska (2)
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Premiera tego przedstawienia odbyła się
w maju bieżącego roku, jednak z uwagi na
wielkie zainteresowanie, 10 listopada br.
w sali widowiskowej, ponownie wystawiono
sztukę.

Na widowni zgromadzili się liczni widzo-
wie, którzy z niecierpliwością oczekiwali na
rozpoczęcie przedstawienia. Uwagę zwracały
dekoracje zdobiące scenę, czyli olbrzymie
biblioteczne regały wypełnione książkami.
Pełne zniecierpliwienia szepty przerwało

pojawienie się na scenie Krystyny Warchoł,
która z werwą rozpoczęła zamiatanie „te-
atralnych desek”. Zdezorientowani widzo-
wie nie wiedzieli czy to już „teatr”, czy jesz-
cze przygotowania do spektaklu. Wystąpie-
nie dyrektorki Domu Kultury Jadwigi Skow-
ron, która przedstawiała historię premiery
spektaklu, przerwane zostało nagłą awarią
prądu. Na widowni zawrzało. Pani Jadwiga
próbowała opanować atmosferę uspokaja-
jąc publiczność, aktorów i jednocześnie po-

szukując rozwiązania problemu.
Na szczęście pojawił się „elek-
tryk” (Zbigniew Adamczyk),
który z narażeniem życia usunął
usterkę. Dzięki brawurowej ak-
cji całej ekipy przedstawienie
mogło się rozpocząć.

Spektakl „Pre-lekcje” skła-
dał się z szeregu krótkich scen
z dramatów, powieści i filmów.
Dobór repertuaru nie był przy-
padkowy, gdyż motywem prze-
wodnim była ogólnie rozumia-
na lekcja, czyli nauka, edukacja
właśnie. Takie pomieszanie sty-
lów, epok, rodzajów i autorów
mogłoby prowadzić do katastro-
fy, w tym jednak przypadku oka-
zało się mieszanką wybuchową
w najlepszym tego słowa znacze-
niu. Widzowie obejrzeli kla-
syczną już scenę dyktowania li-

stu z „Zemsty”, brawurowo odegraną przez
Stanisława Pytko w roli Raptusiewicza oraz
Gerarda Sochę w roli Dyndalskiego. Frag-
ment ze sztuki Moliera pod tytułem „Miesz-
czanin szlachcicem” ukazywał równie po-
uczającą, co zabawną rozmowę nauczyciela
filozofii (Zbigniewa Adamczyka) i pana Jo-
urdaina (Stanisława Pytko). O tym, że „Sło-
wacki wielkim poetą był”, starała się bezsku-
tecznie przekonać swoich uczniów (Zbignie-
wa Adamczyka, Aleksandrę Korabiowską,
Andżelinę Drozd, Stanisława Pytko, Krysty-
nę Warchoł i Gerarda Sochę) Jadwiga Skow-
ron, wcielająca się w postać profesora Bla-
daczki, znienawidzonego nauczyciela z „Fer-
dydurke” autorstwa W. Gombrowicza. Alek-
sandra Korabiowska – uczennica i Zbigniew
Adamczyk – profesor w „Lekcji” Eugenea
Ionesco udowodnili, że skutki pogłębiania
wiedzy mogą się okazać opłakane. W tejże
scenie w rolę służącej wcielił się Gerard So-
cha (uważny widz niewątpliwie dostrzegł
w tej postaci zaskakujące podobieństwo do
Marysi z filmu „Poszukiwany poszukiwana”).
Na zakończenie Andżelina Drozd i Zbigniew
Adamczyk odegrali scenę z filmu „Dzień
Świra”, ukazującą „uroki” współczesnego
rodzicielstwa i edukacji. Następnie na sce-
nie pojawiła się znana wszystkim Krystyna
Warchoł, która (tworząc zadziwiającą klam-
rę) uprzątnęła panujący tam nieporządek.

Publiczność przyjęła sztukę entuzjastycz-
nie. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami i uhonorowani kwiatami.

To już kolejne przedstawienie w reper-
tuarze Teatru „Prima Aprilis”. Widowisko
zabawne, pełne energii, chwilami wręcz prze-
śmiewcze, a zarazem pouczające. Roberto-
wi Chodurowi i jego „teatralnej trupie” uda-
ła się rzecz niełatwa: zaciekawili, rozśmieszy-
li i zmusili do refleksji swojego widza, a to
niewątpliwie trudne zadanie. Z niecierpli-
wością czekamy więc na kolejne spektakle.

K. Dulęba
(nauczyciel MZS w Strzyżowie)

PRE-LEKCJE NA BIS
Spotkanie ze sztuką, to niewątpliwie jeden z przyjemniejszych sposobów na
spędzenie jesiennego wieczoru. Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie przygoto-
wał dla nas kolejną niespodziankę, a mianowicie spektakl teatralny pod tytu-
łem „Pre-lekcje” Strzyżowskiego Teatru „Prima Aprilis”.

Fot. M. Arciszewska (3)

Zbigniew Adamczyk, Stanisław Pytko

Strzyżowski Teatr „Prima Aprilis”

Gerard Socha, Jadwiga Skowron
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Pani Iwona przed wyborem tematu spo-
tkania obejrzała prace malarzy z wcześniej
wspomnianego Klubu i doszła do wniosku,
że właśnie martwa natura i pejzaż najczęściej
pojawiają się w dziełach naszych twórców.
Dlatego za cel spotkania obrała zapoznanie
i przypomnienie uczestnikom wykładu histo-
rii kreowania martwej natury i pejzażu w róż-
nych epokach przez wybitnych artystów. Pani
Głuchowicz zabrała nas „w podróż” przez
epoki, znajdując w każdej z nich charaktery-
styczne cechy, które rzutowały na prace arty-
stów żyjących w danym czasie.

Rozpoczynając spotkanie, prowadząca
zaznaczyła, że zarówno martwa natura, jak
i pejzaż, choć dzisiaj są powszechnymi moty-
wami, tak naprawdę długo w ogóle nie ist-
niały w malarstwie. Były traktowane na zasa-
dzie treningu i pracy przygotowawczej przez
młodych adeptów malarstwa. Pojawienie się
martwej natury i pejzażu było swoistą rewo-
lucją. Prekursorem tej tematyki był Miche-
langelo Caravaggio, który w swoich pracach
ukazywał dosadny realizm. Z jego stylu czer-
pali inni malarze barokowi. Szczególną uwa-
gę pani Iwona zwróciła na malarstwo holen-
derskie, które charakteryzowało się tym, że

posiadało często znaczenie moralizatorskie
i symboliczne.

Rozważania na temat martwej natury
Iwona Głuchowicz zakończyła przypomnie-
niem postaci Jana Cybisa, którego styl wy-

znaczała swoboda, wyrazisty kolor, zróżni-
cowana faktura i ekspresja. Jeden ze słu-
chaczy przypomniał, że w latach 30. XX w.
rodzina Mycielskich pełniła mecenat nad
obiecującymi artystami i w swoim majątku
w Wiśniowej gościła między innymi właśnie
Jana Cybisa.

Kolejnym tematem wykładu był pejzaż
w historii sztuki. Początkowo nie istniał sa-
modzielnie, tylko stanowił tło do postaci
i scen. Dopiero Giorgione, włoski malarz
renesansu, zaczął dążyć do zespolenia po-
staci z krajobrazem. Przedstawicielem ho-
lenderskiego malarstwa był pejzażysta Jacob
van Ruisdael, u którego w obrazach domi-
nowały drzewa, często w dramatycznym uję-
ciu. W malarstwie francuskim w epoce ba-
roku wyróżnieni zostali Nicolas Poussin
i Claude Lorrain. Ich prace cechował upo-
rządkowany i głęboko przemyślany krajobraz.

Na zakończenie prowadząca omówiła ku-
bistyczne ujęcie pejzażu, jakie reprezento-
wał Pablo Picasso.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosfe-
rze. Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali
prelekcji, a po jej zakończeniu przyszedł czas
na szereg pytań, na które prowadząca od-
powiadała fachowo i wyczerpująco. Iwona
Głuchowicz wyraziła swoje uznanie dla licz-
nego grona strzyżowskich artystów, których
prace są na bardzo wysokim poziomie.

Tekst i fot. Justyna Zielińska
Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Martwa natura i pejzaż w historii sztuki
28 listopada w Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni” w Strzyżowie gościliśmy Iwonę Głuchowicz, historyka sztuki
i nauczyciela w Liceum Plastycznym w Rzeszowie. Pani Głuchowicz wygłosiła wykład na temat: „Martwa natura i pejzaż
w historii sztuki”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu Plastyka, działającego przy Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie, młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie i inni miłośnicy sztuk pięknych.

Iwona Głuchowicz – prowadząca wykład

bek i talent artystyczny Marcina Dańca był wielokrotnie nagradzany.
Najcenniejsze dla satyryka są zawsze wyróżnienia przyznawane przez
publiczność. Pierwszym z nich było otrzymanie w 1993 r. „Karolinki”
za debiut na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Następnie zdobył
„Prometeusza” – nagrodę dla indywidualności estradowej nadaną
przez Kapitułę Nagrody Polskiej Estrady oraz nagrodę tygodnika
„Wprost” (1998), uznającą Marcina Dańca za jednego z dwudzie-
stu „Kreatorów rzeczywistości”. Artysta może poszczycić się rów-
nież czterema telekamerami „Teletygodnia” (w tym tzw. „Złota Te-
lekamera”) oraz czterema „Błękitnymi Melonikami Charliego” przy-

znawanymi przez publiczność podczas Festiwalu
Dobrego Humoru w Gdańsku. Ponadto w 2003 r.
czytelnicy „Teletygodnia” uznali Marcina Dańca
„Satyrykiem Wszechczasów”.

Podczas występu Dańca w Strzyżowie zgroma-
dzona publiczność od samego początku została
wciągnięta w dialog z artystą. Ułatwił to fakt, że
satyryk znakomicie potrafi zmniejszyć dystans po-
między widownią i błyskawicznie wprowadza swo-
bodną atmosferę podczas swojego występu. Pro-
gram artystyczny opierał się na monologach Mar-
cina Dańca, który w różnych wcieleniach komen-
tował bieżące sprawy społeczne i polityczne. Ca-
łość przeplatana była piosenkami, które artysta
wykonał z pomocą swoich muzyków. Wyjątkową
atmosferę spotkania budowały żywiołowo prezen-
towane żarty i fantastyczne dialogi artysty z pu-
blicznością. Połączenie tych czynników sprawiło,
że po niejednej twarzy popłynęły łzy wywołane
gromkim śmiechem.

DK

Marcin Daniec SHOW
Za nami kolejny wieczór kabaretowy. Tym razem 21 listopa-
da w sali widowiskowej strzyżowskiego „Sokoła” wystąpił
Marcin Daniec wraz ze swoim zespołem. Najnowszy pro-
gram artystyczny Dańca obejrzał nadkomplet publiczności.

Fot. M. Arciszewska

Marcin Daniec to jeden z najpopularniejszych
polskich satyryków ostatniego dwudziestolecia.
Pochodzi z Wielopola Skrzyńskiego, sztukę kaba-
retową uprawia już od czasów studenckich (ukoń-
czył krakowską Akademię Wychowania Fizyczne-
go). Jednak prawdziwym przełomem w jego karie-
rze okazała się nawiązana w 1991 r. współpraca
z Kabaretem „Pod Egidą” Jana Pietrzaka, w trak-
cie której występował w towarzystwie m.in. Janu-
sza Gajosa, Wojciecha Pszoniaka czy Krystyny Sien-
kiewicz. Od 1994 r. satyryk prowadzi działalność
artystyczną na własny rachunek. W trakcie istnie-
nia Kabaretu Marcina Dańca uczestniczył on
w niezliczonej liczbie koncertów zarówno w kraju,
jak i zagranicą. Wielokrotnie występował na festi-
walowych kabaretonach, regularnie pojawiał się
w telewizji w cyklicznym programie „Marzenia Mar-
cina Dańca”, a także jako konferansjer prowadził
prestiżowe imprezy, jak np. „Telekamery”. Doro-
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Poznajmy zatem owych artystów, którzy
przenoszą nas w piękne zakątki, ukazują pięk-
no kwiatów, przyrody i ludzi, którzy malują
igłą niezwykłe opowieści. Ludzi, którzy poka-
zują ogrom pracy, oryginalności i pomysło-
wości.

Zofia Furtek pochodzi z Wiśniowej. Od
dziesięciu lat wyszywa haftem krzyżykowym.
W swojej domowej galerii zgromadziła już
ponad 200 obrazów. „Dzieła, które posiadam
– pisze pani Zofia – tworzą zbiór obrazów przede
wszystkim sakralnych, ikon, pejzaży, kwiatów

oraz martwej natury i zwierząt. Obrazy są wyszy-
wane na różnych kanwach, gdzie oddają swój
niepowtarzalny wygląd. Moja historia wyszywa-
nia rozpoczęła się w momencie, gdy toczyłam
swoją życiową bitwę o każdy dzień. W tej sztuce
odnalazłam spokój, możliwość wyciszenia, a tro-
ski i kłopoty odchodziły na drugi plan. Każdy
wyszyty obraz niesie ze sobą swoją historię, bliską
mojemu sercu. Pomimo upływu tak długiego
czasu radość z wyszycia kolejnego dzieła jest in-
spiracją i motywacją do dalszej twórczości. War-
to też wspomnieć, że pani Zosia to wspaniała
kucharka i krawcowa, a swoim talentem
w każdej z dziedzin zaraża córki Basię i Tere-

sę. Mąż Zofii, Stanisław, tworzy natomiast
piękne, niezwykle staranne i pracochłonne
makiety z zapałek, a także wyjątkowe szkatuł-
ki z muszli. Niektóre z jego prac także może-
my obejrzeć w naszej Galerii.

Drugą artystką, której prace wykonane
haftem krzyżykowym możemy podziwiać, jest
Małgorzata Zimna – dobrzechowianka miesz-
kająca obecnie w Strzyżowie. Przez wiele lat
pracowała jako nauczycielka w Miejsko-
Gminnym Przedszkolu Publicznym w Strzy-

żowie. Miłością artystki jest nie tylko hafto-
wanie, ale także turystyka górska. Kiedyś przy-
znała mi się do tego, że ta pasja do turystyki

górskiej jest nawet większa od tej do tworze-
nia obrazów. Mimo to Gosia łączy te dwie
wielkie miłości, dzięki czemu możemy na wy-
stawie podziwiać jej piękne, misternie wyko-
nane obrazy, których tematem są głównie
kwiaty, ludzie oraz kopie obrazów wielkich
artystów. Dotychczas artystka haftowała ob-
razy, obrusy, serwety, kartki świąteczne, ozdo-

by choinkowe, pi-
sanki (np. na za-
mówienie lub jako
prezenty dla znajo-
mych i rodziny).
Haftowane pisan-
ki pani Gosi mamy
okazję podziwiać
m.in. na kierma-
szach świątecznych
organizowanych
w strzyżowskim
Domu Kultury,
znajdują się też

w Muzeum Pisanki w Kołomyi na Ukrainie.
Obok wystawy malowanych igłą obrazów,

znajdują się prace osoby, którą poznałam
zaledwie kilka tygodni temu – Magdaleny
Krupy. To wyjątkowa dziewczyna, która swoją
postawą, optymistycznym nastawieniem do
życia wprowadza zawsze w dobry nastrój.
Madzia pochodzi ze Strzyżowa i jest osobą
o wielu talentach, a jej największą pasją jest
ich rozwijanie. Od kiedy pamięta, a nawet wcze-
śniej, pociągało ją malowanie i tworzenie wi-
dzialnym „świata nierzeczywistego”, czyli świa-
ta energii. Jej sztuka była kreacją podświado-
mości, a od kilku lat dokonuje świadomej
materializacji poprzez dwie techniki: wieloko-
lorową Sztukę Abstrakcji i Sztukę Aborygeńską
tzw. Dreamtime (czyli Czasu Snu). Magdale-
na jest również bezgranicznie zakochana
w Sztuce Dziennikarstwa Radiowego.

Niezwyk³a wystawa wyj¹tkowych osobowoœci
w Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni”

W Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni” gości wystawa wyjątkowo utalentowanych i bardzo zróżnicowanych osobowości.
Ludzie, o których mowa, ukochali sobie sztukę i tworzą ją z wielką pasją i zaangażowaniem, a efekty ich pracy można
podziwiać właśnie w naszej galerii.

W 2005 roku, po ukończeniu Wyższej
Szkoły Marketingu i Zarządzania na kierun-
ku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
wyjechała na prawie 10 lat do Wielkiej Bryta-
nii, aby szlifować tam swoją znajomość języka
angielskiego. Była współtwórcą kilku audycji
radiowych, jak również prezenterką i produ-
centką sztandarowej audycji porannej „The
Breakfast Show with Magdalena” w Ujima
Radio 98FM, w samym sercu wielokulturo-
wego Bristolu. Od 2012 roku jest pełnoeta-
tową malarką. Ukończyła kilka ciekawych kur-

sów, jak na przykład: kurs sitodruku i kurs
garncarski. W 2013 roku dostała specjalne
zaproszenie i ukończyła kurs dziennikarstwa
radiowego w BBC Radio Bristol. Jej życie to
wielka przygoda,
połączona z wielo-
kierunkową edu-
kacją i podróżami
po różnych zakąt-
kach świata. Lubi
dużo się śmiać, tań-
czyć do gorących
rytmów, śpiewać po
portugalsku i ma-
rzy, aby wkrótce
znowu trenować
Capoeira’e... Bra-
zylijską Sztukę Wal-
ki. Ponad wszystko kocha i szanuje Dar Życia
i uwielbia płynąć wraz z jego wartkim nurtem.

Niezwykli ludzie, wyjątkowe i niepowta-
rzalne prace – ich dzieła, które są odzwiercie-
dleniem ich osobowości. To co prezentują na
wystawie, która trwa do 16 grudnia, to ogrom
pracy, pasji a przede wszystkim miłości do
tworzenia. A skąd to wiem? Otóż znam tych
ludzi, rozmawiałam z nimi, wiem i widzę
w jaki sposób mówią o tym, co robią. W ich
oczach widać dumę i radość tworzenia.

Anna Furtek – instruktor DK
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Katarzyna Jurek-Decowska ukończyła
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Tarnowie na kierunku tkanina artystyczna
oraz magisterium z historii sztuki we Wro-
cławiu. Artystka zajmuje się szeroko pojętą
tkaniną artystyczną zarówno jeśli chodzi

o podstawowe techniki tkackie, tj. gobelin,
sumak, brosz, dywanik strzyżony, jak i ma-
kramy przestrzennej wykorzystując splot
żeberkowy. Inspiruje się naturą głównie kwia-
tów i zwierząt, które bardzo dobrze nadają
się do poszukiwań różnorodnych form pla-
stycznych przystosowanych do techniki tkac-
kiej. Zajmuje się też prowadzeniem zajęć wg
powyższych technik przystosowanych pro-
gramem do różnych grup wiekowych, orga-
nizując cały materiał szkoleniowy. Rodzina
pani Kasi również jest uzdolniona plastycz-
nie. Mama pięknie maluje a siostra tworzy
niezwykłe kompozycje z suszonych kwiatów.
Koleżanka artystki, Anna Chrupek, jest rów-
nież absolwentką tarnowskiego „Plastyka”,
a także Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w tym samym mieście na kierunku ję-
zyk francuski. Pani Ania jest absolwentką
krakowskich uczelni Filologii Romańskiej
oraz tłumaczeń. Obecnie zajmuje się tkaniną,
malarstwem, a także pisze ikony.

Kolejną artystką, która prezentuje swoje
prace w holu wystawowym strzyżowskiego
Domu Kultury, jest Danuta Turbacz. Pod-
czas gdy pani Kasia i pani Ania pokazują
nam piękne kwiaty, pejzaże, zwierzęta i lu-
dzi wykonane techniką gobelinu i makra-
my, pani Danuta prezentuje batik. Może-
my podziwiać wykonane w tej technice pięk-

Wystawa tkaniny artystycznej
Katarzyny Jurek-Decowskiej, Anny Chrupek

oraz batiku Danuty Turbacz
Od 19 listopada br. w strzyżowskim „Sokole” gości piękna, niezwykle barwna i pracochłonna wystawa tkaniny artystycz-
nej zaprzyjaźnionych pań: Katarzyny Jurek-Decowskiej i Anny Chrupek oraz batiku Danuty Turbacz.

ne i zwiewne motyle. Artystka należy do ko-
biecej grupy plastycznej „Droga” tak samo,
jak Katarzyna Jurek i podobnie jak ona, jest
absolwentką Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych. Z tą drobną różnicą, że nie
tarnowskiego, lecz rzeszowskiego. Pani Da-
nuta jest instruktorem plastyki w Spółdziel-
czym Osiedlowym Domu Kultury „Nowe
Miasto” w Rzeszowie – od kilkunastu lat
prowadzi zajęcia w kilku grupach tworzo-
nych w zależności od wieku dzieci. Jej pod-
opieczni zdobywają wiele renomowanych
nagród na konkursach krajowych i zagra-
nicznych. Pani Danuta zaś za pedagogiczny
trud została nagrodzona przez Ministra
Kultury i Sztuki Wyróżnieniem w dziedzi-
nie plastyki w ramach programu Promocji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, pn. „Ta-
lenty”. Zafascynowana sztuką batiku od kil-
kunastu lat, jako jedyna artystka w Rzeszo-
wie, uprawia technikę barwienia tkanin wy-
wodzącą się z Dalekiego Wschodu. Tworzy

dzieła niepowtarzalne, układające się w cy-
kle kompozycyjne w formie obrazów. Wzo-
ry powstałe na tkaninach z kompozycji
miejsc zabarwionych i zawoskowanych two-
rzyły: „Ikony”, „Abstrakcje”, „Motyle”,
„Pejzaże” itp. Batiki Danuty Turbacz zaczę-

ły powstawać w wyniku żmudnych poszuki-
wań. Dziś świadoma jest, że odkryła dla sie-
bie technikę, która pozwala jej patrzeć przez
pryzmat dawnej sztuki na teraźniejszość
i podejmować próby uogólnienia natury za

jej pomocą. Ciągle doskonali swoją techni-
kę batiku. Każde kolejne płótno jest no-
wym doświadczeniem. Marzy, aby jej prace
oprócz funkcji wrażeniowej i artystycznej,
spełniały również funkcje dekoracyjne.
Wystawiała swe batiki kilkunastokrotnie
podczas indywidualnych wystaw w Rzeszo-
wie oraz na wystawach ogólnopolskich, jak
i zagranicznych.

Zapraszam do zwiedzania wystawy, któ-
ra pokazuje piękno i niezwykły kunszt tka-
niny artystycznej oraz batiku autorstwa wy-
jątkowych i niezwykle zdolnych artystek Ka-
tarzyny Jurek, Anny Chrupek oraz Danuty
Turbacz. Z technikami, które prezentują
panie miałam okazję zapoznać się w Liceum
Plastycznym w Nowym Wiśniczu i wiem ile
pracy, przygotowania technicznego i cier-
pliwości wymagają, dlatego tym bardziej za-
chęcam do odwiedzenia naszej wystawy,
która potrwa do 10 stycznia 2015 roku.

Anna Furtek – instruktor DK

A. Chrupek – Jan Paweł II, zamyślenie, gobelin

D. Turbacz – Motyl, Paź żeglarek, batik

Katarzyna Jurek – Droga w kwiatach, gobelin
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Klub Dyskusyjny
„Mała Czarna”

14 listopada i 5 grudnia 2014 odby-
ły się dwa ostatnie w tym roku spo-
tkania Klubu Dyskusyjnego „Mała
Czarna”. Gospodyniami spotkań były
jak zwykle Jagoda Skowron (dyrek-
tor Domu Kultury „Sokół”) i niżej pod-
pisana (coach i trener biznesu).
W naszych comiesięcznych dysku-
sjach uczestniczą stali bywalcy Klu-
bu, a także – co nas bardzo cieszy
– coraz więcej nowych osób.

Temat pierwszego z wymienionych spo-
tkań brzmiał „Zmień swoje myśli, a zmienisz
swoje życie”. Pierwszym z zadań zapropo-
nowanych przez prowadzącą było przedsta-
wienie przez uczestników sposobów na ra-
dzenie sobie z szeregiem negatywnych emo-
cji, z którymi każdy z nas spotyka się w co-
dziennym życiu, takimi jak: zazdrość, bezrad-
ność, strach, upokorzenie, agresja, irytacja,
zwątpienie czy frustracja. Ćwiczenie to sta-
nowiło bodziec do powszechnej dyskusji na
temat emocji i radzenia sobie z nimi. Podsu-
mowując polemikę, trenerka wskazała kilka
przykładów, jak pozytywne myślenie, opty-
mistyczne spoglądanie na otaczający nas
świat może zmienić codzienne życie i napę-
dzać nas do działania. Wniosek: zmień swo-
je myśli, a zmienisz swoje życie.

Tematem przewodnim grudniowego
spotkania była „Radość życia” – szczęście,
wdzięczność i małe przyjemności. Wśród
uczestników niżej podpisana rozdała kilka
tematów przygotowujących do dyskusji
– mitów dotyczących szczęścia. Przykłado-
we mity to: „przyjemność zmniejsza wydaj-
ność”, „tylko atrakcyjni ludzie mogą być
szczęśliwi”, „jestem czegoś warta tylko wte-
dy, gdy odnoszę sukcesy”. Uczestnicy pod-
czas dyskusji obalali mity – toczyła się gorą-
ca dyskusja czym jest szczęście, zabawa
i przyjemność w naszym życiu. Uczestnicy
zgodnie stwierdzili, że piękno człowieka po-
chodzi z jego wnętrza a jego wartość okre-
ślają umiejętności budowania relacji, miłość,

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego przy małej czarnej prowadzone przez Martę Bober-Lal

Fot. A. Słowik

tolerancja, szczerość i empatia.
Druga część spotkania poświęcona była

tematowi wdzięczności i małym przyjemno-
ściom. Klubowicze zgodnie stwierdzili, że
nie umiemy dziękować za małe, codzienne
i wydawałoby się oczywiste rzeczy. A może
czasem warto...?

Nie żegnamy się z Klubem Dyskusyjnym,
następne spotkanie już 9 stycznia 2015 – te-
matem spotkania będzie „Noworoczne po-
stanowienia – jak osiągać zamierzone cele”,
zapraszamy serdecznie. Wszystkim sympa-
tykom klubu dyskusyjnego tym obecnym
i przyszłym życzymy Wesołych Świąt i Szczę-
śliwego Nowego Roku!

Marta Bober-Lal

W tym roku 9 listopada odbyły się w DK „Sokół” Zaduszki
Jazzowe. Koncert został zorganizowany w ramach kon-
certów Kameralnej Sceny Muzycznej.

Bieżący rok jest dość wyjątkowy, gdyż mija właśnie dokładnie
60 lat od wydarzenia, które dało początek Zaduszkom Jazzowym.
Miało to miejsce w pewnej szkole podstawowej na przedmieściach
Krakowa i bardziej przypominało jedno wielkie jam session, to jed-
nak właśnie to zdarzenie dało początek wspaniałej tradycji listopa-
dowych koncertów jazzowych.

Dzisiaj koncertów zaduszkowych w całej Polsce odbywa się nie-
zliczona ilość. Z pewnością każdy szanujący się klub muzyczny ma na
stałe wpisany w kalendarz taki właśnie listopadowy koncert.

Dom Kultury „Sokół” w tym roku na Strzyżowskie Zaduszki
Jazzowe zaprosił dobrze znaną naszej publiczności krakowską for-
mację NEW BONE. Tym razem przyjechali do nas z zupełnie nowym
projektem muzycznym. Przywieźli ze sobą jeszcze ciepłe płyty z jego
nagraniem. Płyta nosi tytuł „Follow me”. Mówiąc jednym zdaniem,
można powiedzieć, że przywodzi na myśl cudowny, niepowtarzalny
powab, czar i urok muzyczny lat dwudziestych i trzydziestych. Dzieła
wielkich mistrzów tamtych czasów – Henryka Warsa i Bronisława
Kapera. Któż nie zna takich szlagierów jak choćby: „Ach, śpij kocha- Koncert zespołu NEW BONE podczas Zaduszek Jazzowych

Fot. P. Krok

Strzyżowskie Zaduszki Jazzowe ’2014
nie”, „Już nie zapomnisz mnie” czy „Sex appeal”. Tym razem usły-
szeliśmy je w nowych, jazzowych aranżacjach. Niezwykle ciekawy po-
mysł na koncert, mistrzowskie wykonanie, nic dziwnego, że nie oby-
ło się bez bisów.

DK
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Już na początku nie obyło się bez nie-
spodzianek – nasz samolot, którego wylot
do Warszawy zaplanowany był na 5:50, przez
mglistą pogodę w Stolicy, nie odleciał pla-
nowo, przez co spóźniłyśmy się na samolot
do Kopenhagi o 7:15. Kolejny dopiero
o godzinie 16:50, a jak okazało się wkrótce
– także opóźniony. W czasie długiego ocze-
kiwania nie zawiodły nas dobre, polskie krzy-
żówki. Na pierwsze, powitalne spotkanie
organizacyjne dotarłyśmy ostatnie dopiero
po godzinie 21. Zmęczone, ale zadowolone
uściskałyśmy się ze znajomymi z Europy
i poznałyśmy rodziny, u których miałyśmy
spędzić najbliższe dni.

Ekoedukacja
Program spotkania młodzieżowego jak

zawsze obfitował w liczne zajęcia i atrakcje.
Głównie poruszaliśmy tematy szkodliwych
odpadów, recyklingu oraz zmian klimatu.
Wysłuchaliśmy wykładu Henrika Wejdling’a,
pracownika firmy AffaldPlus, zajmującej się
działaniami na rzecz poprawy stanu środowi-
ska, wskutek minimalizacji powstawania od-
padów. Następnie naszym zadaniem było stwo-
rzyć w grupach plakat nawiązujący do wcze-
śniejszej prezentacji. Razem z Chorwatkami
– Barbarą i Sanją oraz Vince’m i Joseph’em
z Malty, stworzyliśmy poster o krótkim, ale wy-
mownym przesłaniu „Taste the waste”, który
– dzięki głosom innych uczestników spotkania
– wygrał to zadanie. Odwiedziliśmy także za-
kład produkcji butelek szklanych, opierający
się na recyklingu, gdzie mieliśmy okazję obej-
rzeć z bliska cały proces ich wytwarzania.
Oprócz aktywności polegających na rozwija-
niu naszej świadomości ekologicznej, przygo-
towano dla nas również inne atrakcje. Między
innymi braliśmy udział w Festiwalu Trolli zna-
nych z duńskich legend, uczyliśmy się typo-
wych dla Danii tańców oraz wspólnie zasadzi-
liśmy kolejne drzewo w lasku zapoczątkowa-
nym przez uczestników Charteru w 1991 r.

„Prawy do lewego” porwał
europejską społeczność

Głównym punktem ostatniego dnia na-
szego pobytu w Danii był mały wieczorek
kulinarny oraz Eurowizja. Zadaniem każdej
delegacji było przygotowanie piosenki lub
prezentacji w języku narodowym danego
kraju. Ku naszemu zdziwieniu, miałyśmy
wystąpić jako pierwsze. Zestresowane, ale
gotowe do działania, niepewnie weszłyśmy
na scenę i zaprezentowałyśmy piosenkę „Pra-
wy do lewego” z repertuaru Kayah i Brego-
vic’a. Jak się okazało piosenka oraz energia

podczas występu porwała nie tylko nas same,
ale także międzynarodową publiczność, po-
nieważ... drugi raz tego dnia wygrałyśmy!
Jako zwyciężczynie zyskałyśmy przywilej po-
nownego występu, do którego zaprosiłyśmy

całą naszą europejską społeczność. Spotka-
ło się to z ogromnym entuzjazmem, a człon-
kowie reprezentacji innych krajów wskoczyli
na scenę i unosząc nas ponad tłum, zaczęli
skandować „Poland, Poland!”, zagłuszając
nasz śpiew (łezka w oku się zakręciła). Był to
cudowny akcent na zakończenie naszego
spotkania w Naestved.

Ostatni poranek był także ostatnim
wspólnie spędzonym przy śniadaniu cza-
sem z naszymi duńskimi rodzinami.
Oprócz wspólnych wspomnień, zostawi-
łyśmy im również prezenty symbolizują-
ce Polskę i nasz Strzyżów oraz uwielbia-
ne przez wszystkie delegacje strzyżowskie
krówki. Naestved pożegnało nas serdecz-
nie, zapraszając również do ponownych
odwiedzin. Ruszyliśmy więc całym gro-
nem na lotnisko, które stało się kolej-
nym miejscem smutnych pożegnań z eu-
ropejskimi przyjaciółmi.

Pomimo deszczu zdecydowałyśmy, że
zamiast czekać na lotnisku, warto choć
przejść się po Kopenhadze. Nasze zda-
nie podzielili Irlandczycy i Brytyjczycy. Po
krótkiej przejażdżce pociągiem do cen-
trum miasta okazało się, że lekka mżaw-
ka na lotnisku przeobraziła się w ogromną
ulewę. Nie zburzyło to jednak naszego
ogromnego zapału i w strugach deszczu

„Taste the waste” i „Prawy do lewego”
...czyli polskie akcenty na spotkaniu członków Stowarzyszenia Charter w Danii

16 października br. nad ranem rozpoczęłyśmy naszą mini-podróż, której celem była duńska gmina Naestved, organizu-
jąca tej jesieni młodzieżowe spotkanie w ramach Stowarzyszenia Charter.

„spacerowaliśmy” po Kopenhadze. Szukając
schronienia pod jakimkolwiek dachem, zdą-
żyliśmy jedynie zobaczyć zamek królewski Chri-
stiansborg i panoramę miasta z jednej z jego
wież. Przemoczeni do suchej nitki zdecydo-

waliśmy się na szybki powrót metrem na lot-
nisko, gdzie słysząc już ostatnie, krótkie „See
you somewhere in Europe”, skierowaliśmy
się wszyscy w swoją stronę. Sama Kopenha-
ga zaś pożegnała nas zaskakującym acz pięk-
nym zachodem słońca...

Ada Marczak, Katarzyna Zięba

W Danii spotkałyśmy się ponownie z naszymi przyjaciółmi z całej Europy
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bardzo męczący – było to czołganie się, pod
zasiekami. Następnym wyzwaniem był rzut
granatem w określone miejsce. Po długim
marszu do kolejnego celu, byliśmy bardzo
zmęczeni, ale mimo to musieliśmy biegać na
czas z karabinem w dłoniach (atrapa AK 47),
aby zaliczyć zadanie. Czwarte wyzwanie na
kolejnym znalezionym punkcie zaliczało się
do przyjemnych, gdyż była to „strzelanka”

paintball. Mieliśmy również chwilę czasu na
odpoczynek i ogrzanie się przy ognisku.

Po mile spędzonym czasie, podążyliśmy
w miejsce następnego zmagania. Wszyscy my-
śleliśmy, że uporamy się z nim najszybciej, lecz
niestety, byliśmy w błędzie. Musieliśmy na czas
rozpalić ognisko (krzesiwem, a nie zapałka-
mi) i zagotować na nim wodę. Problemem
okazał się fakt, że wcześniej padał deszcz
i wszystko było mokre, ale dla naszej drużyny
nie ma rzeczy niemożliwych i nawet z tym da-
liśmy sobie radę, chociaż było to bardzo cza-

Andrzejkowe zmagania
i kulturowe przyjemności strzyżowskiego Strzelca
W dniu 22 listopada br. na terenie Puszczy Sandomierskiej w okolicach Świerczowa odbył się VI Andrzejkowy bieg na
orientację, w którym wzięło udział 11 drużyn, w tym nasza ZS Strzelec pododdział Strzyżów. Byliśmy jednymi z młodszych
uczestników. W skład drużyny weszli: Karolina Kokoszka, Aleksandra Włodyka, Monika Smagacka, Dawid Gorzynik, Bartosz
Gorzynik, Maciej Łyszczarz, Grzegorz Wojewoda, Kamil Tęczar. Opiekunem drużyny był chorąży ZS Robert Adamczyk.

We wczesnych godzinach (7:05) poran-
nych wyruszyliśmy do Rzeszowa. Tam wraz
ze strzelcami z innych jednostek (pododdzia-
łów), specjalnie podstawionym autobusem,
pojechaliśmy na miejsce rywalizacji – do miej-
scowości Lipny Bór w okolicach Kolbuszo-
wej. O godzinie 9:00 odbyła się odprawa,
dostaliśmy mapę topograficzną w skali
1:25 000 i wszystkie potrzebne informacje.

Po chwili odpoczynku, przeszliśmy szkole-
nie na temat obchodzenia się z bronią AKMS
47, jej budowy i zasady działania, oraz na-
uczyliśmy się jej rozkładania i składania.

Około południa nasza ekipa rozpoczęła
zmagania z trudną trasą. Mieliśmy do zali-
czenia 7 punktów szkoleniowych, rozłożo-
nych na długości ok. 10 kilometrów w tere-
nie leśnym, których usytuowanie mieliśmy
odnaleźć na podstawie współrzędnych w sys-
temie UTM, podawanych na kolejno zdoby-
wanych punktach. Pierwszy z nich okazał się

sochłonne; rozpalenie ogniska wraz z zago-
towaniem 0,5 litra wody w menażce zajęło
nam 45 minut ciężkiej pracy całego zespołu.

Dalej ruszyliśmy już po zmroku. Tym ra-
zem trzeba było wyznaczyć azymut za pomocą
busoli, z czym uporaliśmy się w kilkadziesiąt
sekund. Ze względu na bezpieczeństwo,
musieliśmy „odpuścić” ostanie zadanie, któ-
rym było strzelanie z wiatrówek do tarczy,
ponieważ było już ciemno. Nareszcie mogli-
śmy się udać na wyczekiwany, ciepły posiłek
do miejscowości Izdebnik. Wszyscy byliśmy
bardzo głodni, ponieważ pobyt przeciągnął
się o prawie 4 godziny i nikt nie był przygo-
towany na takie okoliczności. Po zjedzeniu
przepysznej kiełbaski z rożna i po wręczeniu
nagród zwycięskim zespołom, wszystkie jed-
nostki zmierzały pieszo (jakieś 3 km) w stro-
nę autobusu, który już na nas czekał... Ma-
szerowaliśmy dość niechętnie z powodu licz-
nych otarć i zadrapań na ciele, w dodatku
w kompletnej ciemności przez drogę leśną
z kałużami. W końcu wracaliśmy do domu.
Mimo, iż nie zdobyliśmy żadnego trofeum
i byliśmy wyczerpani, największą satysfakcję
przyniosła nam duma pana chorążego.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję do-
świadczyć takich przygód i zdobyć kolejne
doświadczenia strzeleckie, a przede wszyst-
kim godnie reprezentować naszą miejsco-
wość i naszą drużynę.

Andrzejkowo-ostatkowa
dyskoteka

W dniu 25 listopada br. w Bibliotece Pu-
blicznej w Strzyżowie odbyła się dyskoteka
strzelecka. Mieliśmy okazję wspólnie spędzić
wieczór przy miłej zabawie. Po ciężkich wy-
marszach i szkoleniach mogliśmy się zinte-
grować i bliżej poznać. Jak widać strzelec to
nie tylko zbiórki, podczas których doskona-
limy swoje umiejętności, ale też kulturowe,
taneczne i towarzyskie spotkania.

Serdecznie dziękujemy dyrektor Biblio-
teki Publicznej – Marcie Utnickiej, w stop-
niu sierżanta ZS naszego związku, która
udostępniła nam salę, w której odbyła się
trzygodzinna andrzejkowo-ostatkowa po-
tańcówka przy różnych rodzajach muzyki.
Dziękujemy także starszemu strzelcowi Mak-
symilianowi Rojowskiemu, który był DJ-em,
oraz udostępnił sprzęt nagłośnieniowy wraz
z profesjonalnym oświetleniem.

Strzelczynie Karolina Kokoszka,
Aleksandra Włodyka

Szkolenie na temat budowy broni AKMS

Jednym z przyjemnieszych zadań był paintball
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Nauka pływania na basenie „Otylia” od-
bywała się pod czujnym okiem instruktorów,
którzy każdemu dziecku poświęcili po 10 go-
dzin. Niepełnosprawny 16-letni Mateusz, po
powrocie do domu z pierwszej lekcji pływa-
nia, powiedział: „To był mój najszczęśliwszy
dzień w życiu”.

Zajęcia rekreacyjno-artystyczne dla dzieci
niepełnosprawnych odbywały się w siedzibie

lokalnej Stowarzyszenia w Strzyżowie przy
ul. Słowackiego 8. Zajęcia te będą również
kontynuowane po zakończeniu programu.

Spotkanie integracyjne w Siedlisku Jan-
czar w Pstrągowej dostarczyło uczestnikom

wielu wrażeń. Dzieci samodzielnie przygo-
towywały ciasto na chleb, brały udział w prze-
jażdżce bryczkami po okolicy, konno na ma-
neżu oraz ognisku z pieczeniem kiełbasy. Na
koniec otrzymały chlebki z własnoręcznie
przygotowanego ciasta i dyplomy.

Trzydniowa wycieczka krajoznawczo-tu-
rystyczna w Bieszczady została zorganizowa-
na przy udziale PTTK w Rzeszowie. Nasi

podopieczni zwiedzili Blizne, Komańczę,
Wetlinę, Nowosiółki, Solinę, Lesko i Sanok.
Marcin tak powiedział o swoim pobycie
w Mucznem, gdzie mieści się zagroda ada-
ptacyjna żubrów: „Choć żyję na tym świecie

Poznać siebie i swą Ojczyznę
W ostatni dzień listopada Stowarzyszenie „Tak Życiu” zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywni
niepełnosprawni odkrywają siebie i okolicę”. W programie uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
z terenu powiatu strzyżowskiego. Program obejmował działania: naukę pływania – 20 osób, zajęcia rekreacyjno-arty-
styczne – 10 osób, spotkanie integracyjne w Siedlisku Janczar – 40 osób, wyjazd turystyczny w Bieszczady – 40 osób,
udział w spektaklu teatru „Maska” – 40 osób, zabawę integracyjną w Wiśniowej – 120 osób.

już ponad ćwierć wieku, to przyznam, iż
żubra widziałem pierwszy raz na żywo. Robi
wrażenie”. Dla uczestników bieszczadzkiej
wycieczki zostały również przeprowadzone
warsztaty fotograficzne.

Jednodniowy wyjazd do teatru „Maska”
w Rzeszowie został połączony ze zwiedza-
niem trasy podziemnej pod rzeszowskim
rynkiem i muzeum dobranocek. Spektakl
„Najmniejszy samolot na świecie” został
nagrodzony przez dzieci głośnymi brawami.

Podsumowaniem i zakończeniem reali-
zowanego zadania publicznego była zaba-
wa integracyjna w Ośrodku Kultury Gmi-
ny Wiśniowa, w której uczestniczyło po-
nad 120 osób. Na początku spotkania mło-
dzież niepełnosprawna wystawiła przed-
stawienie pt. „Pani Jesień”. Wszystkie dzie-
ci, które brały udział w konkursach: pla-
stycznym, muzycznym, fotograficznym

Trzydniowa wycieczka krajoznawczo-turystyczna w Bieszczady została zorganizowana przy udziale PTTK
w Rzeszowie

Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursach, otrzymały cenne nagrody
Spotkanie w Wiśniowej rozpoczęła niepełnosprawna młodzież przedstawieniem
pt. „Pani Jesień”

Uczestnicy zabawy mogli zaśpiewać piosenkę
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Jestem pewna, że te radosne, dziękczyn-
ne wzruszenia odkładają się gdzieś w ko-
smicznej, boskiej przestrzeni po jasnej stro-
nie mocy i określają nasze życie.

Boże Narodzenie to oczekiwanie przez
wieki na Króla Wszechświata, na Boga
– Człowieka, który odmienia świat. Rodzi się
w ubogiej stajence, odwiedzają Go prości
i biedni. Jedynie Gwiazda Betlejemska spro-
wadza możnych z pokłonem. Święta Bożego
Narodzenia wprowadzają w nasze przyspie-
szone życie wiele nadziei i radości. Piękna,
barwna tradycja choinek, stroików, kolęd,
pierwszej gwiazdki i uroczystej, rodzinnej
kolacji z najbielszym opłatkiem i mnogością
życzeń, wyciska łzy wzruszenia.

Te wzruszenia są w życiu potrzebne, one
rozbrajają napięcie w człowieku. Wtedy
uśmiech zgody i pełnej aprobaty dla świata
gości na twarzach prawie wszystkich ludzi.
Są też chorzy wymagający pocieszenia, po-
mocy i smutni z wielu powodów. Ale wszyscy
z nadzieją na te Święta czekają. Przeżyłam
wiele Świąt Bożego Narodzenia, każde z nich
inne.

W pamięci zawsze zostają Święta dzie-
ciństwa, najbardziej radosne, oczekiwane,
zapamiętane, mimo że, biedniejsze (bo ta-
kie czasy były), mimo uboższych w stroje cho-
inek, skromniejszych prezentów. Świąt, kie-
dy rodzice żyli, byli młodzi, weseli, kiedy uko-
chane babcie szykowały potrawy wigilijne, nie
zapomina się do końca dni. Dobre wspo-
mnienia dzieciństwa pomagają nam utrzy-
mać równowagę w życiu dorosłym. Wigilia
zwiastowała radość i wesele, mimo że za
oknem mróz skrzypiał, a śnieg tworzył za-
spy. Szliśmy całą rodziną na Pasterkę do strzy-
żowskiego kościoła, który w tę noc roz-
brzmiewał mocą kolęd, aż sklepienia drżały.
Z dalekiej pamięci przywołuję obraz Paster-
ki, kiedy w kościele zapalano prawdziwe
świece, bo jeszcze nie było elektryczności ani
mikrofonów! Dziś trudno pojąć, że tak mo-
gło być!

W dorosłym życiu były też święta daleko
od Polski, ale myślę, że wielu dziś także
w oddaleniu przeżywa Boże Narodzenie po
polsku. To, co wyniosło się z domów rodzin-
nych, nie ginie. Daleko od Polski było pra-
wie wszystko, była piękna choinka, wigilia,
Pasterka, Boże Narodzenie i wizyta księdza
ustalana co do minuty przez telefon, ale ser-
ce i myśl stale wracała za ocean do małego
kraju, do małego miasta na Podkarpaciu,

gdzie koniecznie chciało się być w tym ma-
gicznym czasie.

Inna jest aura Świąt w USA, gdzie świę-
tują Christmas tylko chrześcijanie, jeden
dzień, bo na drugi już jest dzień pracy. Mimo
bajecznie i nieraz przesadnie oświetlonych
ulic i domów, jakaś tęsknota w polskich ser-
cach drąży bolesny rowek. Atlantyk rozlany
szeroko, w zieleni fal nie pozwala na natych-
miastowy odlot do kraju. I czasem płyną łzy
tęsknoty za niespotykaną aurą i nastrojem
polskich świąt. I tak już będzie, bo emigracja
nabrała rozpędu i młodzi wyjeżdżają prawie
masowo do otwartych i bliższych krajów UE.

Jednak nie zmieniają się polskie kolędy
zapamiętane w kraju. Ich piękno zawarte
w słowach i melodiach stanowi bogactwo
kulturowe Polski.

W większości są to kolędy anonimowych
autorów śpiewane przez wieki w polskich
kościołach i domach w czasie Wigilii. Zacho-
wały się jednak nazwiska wielu autorów.

Ponad 500 lat temu Władysław z Giel-
niowa (1440-1505) napisał kolędę „Augu-
stus kiedy królował”. Trzecia zwrotka brzmi:
(...) Dziewica tedy przeczysta
Porodziła Jezu Krysta;
W pół nocy się Bóg narodził,
a wszystek świat uwiesielił (...)

Filozoficzne i uniwersalne słowa odkry-
wamy u Stanisława Grochowskiego (1542-
1612) ponad 400 lat temu w kolędzie „Nie-
bo i Ziemię i wszystko stworzenie”:
Coś wszystko stworzył w przedziwnym
porządku,
sam się dziś stwarzasz, będąc od początku.
Któryś zawsze był, teraz być poczynasz,
między stworzenie liczyć się zaczynasz (...)

Jan Żabczyc w XVI wieku stworzył do
dziś znaną kolędę „Symfonija szesnasta”:
A wczora z wieczora
z niebieskiego dwora
przypadła nowina:
Panna rodzi syna.
Boga prawdziwego, nieogarnionego (...)

Kolęda śpiewana od V wieków!
Znamy też „Symfoniję trzydziestą pierw-

szą” tegoż autora, nie zdając sobie sprawy jak
odległe jej powstanie:
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze
(...) Chwała na wysokości,
a pokój na Ziemi.

Cytuję krótkie fragmenty dla przypo-
mnienia.

W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia

Zarząd Stowarzyszenia
„Tak Życiu” składa wszystkim

swoim członkom,
sponsorom,

wolontariuszom
życzenia

błogosławieństwa
Bożego od
Dzieciątka

Jezus.

i wiedzy o stowarzyszeniu, otrzymały cen-
ne nagrody. Dla dzieci i rodziców wystąpił
z recitalem zespół artystyczny „Barwy Je-
sieni”, który zaśpiewał Barkę i kilka utwo-
rów regionu rzeszowskiego. Całą zabawę dys-
kotekową poprowadził przebojowo Piotr Bła-
żej ze Strzyżowa.

Zadanie, które stowarzyszenie zrealizo-
wało, zostało dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Podkarpackiego
– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie, ale również Stowarzysze-
nie w tym zadaniu miało swój znaczący wkład
finansowy. Aby uzupełnić ten wkład, w dniu
25 października br. zorganizowano zabawę
charytatywną w Domu Ludowym w Żyzno-
wie, która przy znaczącej pomocy sponso-
rów i wolontariuszy przyniosła spodziewany
efekt finansowy.

Dziękujemy więc naszym sponsorom,
którymi byli: Firma Handlowa Danuty Zna-
mirowskiej, Jan Wnęk – „Wenta” Frysztak,
Marek Leśniak – Zakład Przetwórstwa Mię-
snego w Strzyżowie, Czesław Fiołek – Za-
kład Masarsko-Wędliniarski w Godowej, GS
Strzyżów, „Res-Drob” Rzeszów, Zespół
Muzyczny „Randez-Vous”, Cukiernia „Tara”
Frysztak, Polonea Stępina, Jan Markowski
z Godowej, Gmina Strzyżów, CS „Roksa-
na”, Władysława Górnicka ze Strzyżowa.

Stowarzyszenie, pomimo ukończenia za-
dania publicznego, będzie nadal rozwijać
działalność statutową na terenie powiatu
strzyżowskiego. Pilną sprawą dla nas jest
otwarcie ośrodka pomocowego dla dzieci
niepełnosprawnych, gdzie będzie możliwość
prowadzenia terapii zajęciowej i logopedycz-
nej, zajęć sportowo-rekreacyjnych. Potrzeb-
ne jest też mieszkanie chronione przy tak
wielu przypadkach losowych naszych pod-
opiecznych.

Dziękując naszym sponsorom i wolon-
tariuszom, nie zapominamy o przedstawi-
cielach władz samorządowych, dziękując
szczególnie gminom Wiśniowa i Strzyżów,
dziękujemy za efektywną pomoc i współpra-
cę. Wszystkie osoby zainteresowane działal-
nością Stowarzyszenia zapraszamy na naszą
stronę internetową.

Andrzej Żybura

Podróże w czasie
Boże Narodzenie to najbardziej radosne, rodzinne święta w całym roku. Któż
nie cieszy się z narodzin dziecka, komu serce nie rozpłynie się woskiem, kiedy
usłyszy o narodzinach. Ktoś, kogo nie było dotąd, pojawia się na świecie. Któ-
ra babcia i dziadek nie ociera łez radości, kiedy zobaczy maleństwo. A wzru-
szenia ojców, matek zatrzymują oddech ze szczęścia.
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Zdzisława Górska

Kolêda strzy¿owska

W takt kolędy kołysze się
świat,

W rytm melodii i ludzkiej
dobroci,

A Dziecina uśmiecha się
tak,

Jakby świat cały chciała
ozłocić!

W takt kolędy kołysze się
myśl,

Dobro z serca wypływa dziś
rzeką,

Wszyscy stają się bliscy
w ten dzień,

Nawet Ci, którzy od nas
daleko...

Biel opłatka przebacza
nam,

Każdą skargę co wraca
echem,

Święte Dziecię z ufnością
śpi,

Bo Maryja czuwa z Józefem...

Trzej królowie pukają do
drzwi,

Gwiazda świeci na Bożą
chwałę,

W każdym sercu też może
być,

Przez rok cały Betlejem
małe

Nie znamy autorów przeuroczej kolędy
– kołysanki
Lulaj-że Jezuniu, lulaj-że lulaj/
A Ty Go Matulu z płaczu utulaj (...),
ale wszyscy ją znamy i śpiewamy ze wzrusze-
niem.

Franciszek Karpiński (1741-1825), po-
eta wszechstronny, autor „Kiedy ranne
wstają zorze”, „Nie zna śmierci Pan żywo-
ta”, „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”
zostawił nieprzemijającą kolędę opartą na
określeniach przeciwstawnych z wyżyn na-
tchnienia „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”:
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan Niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice, nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą;
Śmiertelny, król nad wiekami!
A słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”. (...)

Pięć zwrotek tej wzniosłej kolędy znamy
na pamięć, do tego melodia w rytmie Polo-
neza Koronacyjnego Królów Polskich! I wie-
my, komu zawdzięczamy ponadczasowe dzie-
dzictwo w pieśniach.

Teofil Lenartowicz (1822-1893) jest au-
torem wielu pieśni np. „Stabat Mater”, ale
także uroczej i subtelnej poetyckim obrazo-
waniem z muzyką Jana K. Galla najczęściej
wykonywanej „Mizerna, cicha”:
Mizerna cicha, stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący przed nami śpiący
w promieniach Jezus mały.
Nad Nim anieli w locie stanęli
i pochyleni klęczą.
Z włosy złotymi, skrzydły białymi,
pod malowaną tęczą. (...)

Choćby przez szacunek dla tego obrazu
poetyckiego, nie wolno uzurpować sobie
prawa do tęczy przez ugrupowania co naj-
mniej dziwne. Tęcza była i jest na niebie bo-
skim znakiem czystości, pokoju, piękna.

Kolędy pisali wielcy poeci: Kazimierz Wie-
rzyński na emigracji, Krystyna Krahelska (zgi-
nęła w Powstaniu Warszawskim mając 20 lat),
Tadeusz Gajcy (również zginął w Powstaniu
mając 22 lata). Były to kolędy naznaczone
straszliwym piętnem cierpienia i wojny.

Proroczą, przejmującą kolędę napisał
jeszcze w 1938 roku (przed II wojną) kapłan
diecezji krakowskiej ks. Mateusz Jeż, muzy-
kę skomponował ks. Józef Laś. Śpiewana
była podczas okupacji w kościołach polskich
i do dziś często. Jest uniwersalna:
Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem w żadnej gospodzie.
I narodziłeś się, Jezu
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Nie było miejsca, choć zszedłeś,
jako Zbawiciel na ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli,
nieszczęsne Adama plemię. (...)
A dzisiaj czemu wśród ludzi,
tyle łez, jęku, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej człowieczej duszy.

Cytuję jakże aktualne fragmenty, najbar-
dziej charakterystycznej spuścizny kolęd, któ-
rych bogactwo i piękno nie przemija, dzięki
praktykowaniu wiary. Życzmy sobie, abyśmy
umieli je zaśpiewać wzorem naszych dziad-
ków i rodziców przy wigilijnym stole. Są me-
lodyjne, liryczne, oddają cześć Boskiemu
Dzieciątku, jednocześnie harmonią nastro-
ju i melodii porządkują rozchwiane pędem
świata wnętrze człowieka. Wbrew obcym mo-
dom preferującym wyścig, natłok informa-
cji, reklam i szumu medialnego – nam po-
trzeba bliskości, lirycznego wyciszenia, apro-
baty i rozmowy.

Dzień Wszystkich Świętych, Wigilia bez-
mięsna (a jaka rozmaitość dań!), dzielenie
się opłatkiem, święcenie baranków, pisanek
i potraw na Wielkanoc, to wyłącznie polskie,
trwające od pokoleń tradycje, które ubar-
wiają nasze katolickie święta i życie. Naucz-
my młodych, aby oni przekazali je również
z dumą następnym pokoleniom.

Niech te Święta Bożego Narodzenia
i wiele innych przed nami przyniosą zgodę,
pokój i nadzieję. Aby niebezpiecznie i nie-
potrzebnie rozchwiany świat uspokoił się dla
dobra wszystkich.

Zawsze życzliwej Redakcji „Wagi i Mie-
cza” oraz wiernym czytelnikom życzę rado-
snych chwil świątecznych, serdeczności, do-
brych słów i gestów, w zdrowiu, nadziei i bli-
skości. Aby rok 2015 przyniósł pokój i dobro
dla świata i dla nas!

Zdzisława Górska

Zdzisława Górska

W bieli wspomnieñ

Zapadamy się w zaspy wspomnień
I w dzieciństwa miękkie poduchy
Żeby życie przedłużyć trwale
I powstrzymać czasu podmuchy

Zapadamy się w śniegi wspomnień
W bieli żyją wciąż młodzi rodzice
I wigilia pachnie dzieciństwem
Łzy wzruszenia trzeba policzyć...

Spójrz – Dzieciątko znów schodzi z nieba
Do nas wszystkich, do ciebie, do nich
Światu więcej miłości potrzeba
Ono jedno potrafi ją donieść

Niech ogrzeje stajenkę, żłóbeczek
I zziębnięte ręce Maryi
Żeby zdrowo się chował syneczek
A o krzyżu niech jeszcze nie myśli

Zaśpiewajmy jak niegdyś pasterze
Prowadzeni świetlistą drogą
Niech rozkwita w nas co szlachetne
Bóg, Ojczyzna, Miłość i Honor...

Zdzisława Górska

Tylko kropla

Kropla wody potrafi podzielić
świat na pół
przepełnić kielich
Przeciąć, oddalić odpowiednio
splątanym drutem
nawiniętym na mroźny sopel lodu
Sopel może przekłuć serce
drgnieniem krzywdy obcej
niewinnym płaczem dziecka

Opłatek przybliża otula
przebacza mocą bieli
wierszem czystym
płynącym
z głębi
jak boska łza
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Autorami prac byli uczniowie młodszych
klas Szkoły Podstawowej nr 2 Miejskiego
Zespołu Szkół w Strzyżowie. Prace wyko-
nane były z dużą starannością, ukazywały
niezwykłą inwencję twórczą dzieci. Wysta-
wa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

3 grudnia odbył się finisaż tej wystawy,
na który zaprosiliśmy twórców prac wraz
z paniami opiekunkami i kolegami. Dzieci
chętnie opowiadały o swoich dziełach. Mo-
gły poczuć się jak prawdziwi artyści. Nie-
spodzianką dla nich był odświętnie wystro-
jony Bibliomiś, który przygotował dla nich
drobne upominki. Dzieci odwdzięczyły się
piękną recytacją wierszy znanych autorów
literatury dziecięcej. Czas spędzony w bi-
bliotece minął w bardzo miłej atmosferze.
Dzieci chętnie bawiły się z Bibliomisiem
oraz, korzystając z okazji, zwiedziły biblio-
tekę i wysłuchały krótkiej lekcji historii
w części muzealnej dawnej synagogi. Dzię-
kujemy dzieciom za udział w naszej akcji
oraz opiekunom za zaangażowanie i opie-
kę nad małymi artystami.

Iwona Bałchan

„Ulubiona postać bajkowa”
Od 17 listopada do 3 grudnia w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzy-
żowie można było podziwiać prace plastyczne przedstawiające „Ulubioną po-
stać bajkową”.

treść powieści i powiedział: „Nigdy nie przy-
puszczałem, że ostatnia książka, jaką w życiu
przeczytam, będzie to książka o mnie. War-
to było żyć!”.

Spotkanie z Jerzym J. Fąfarą na pewno
na długo pozostanie w pamięci uczestników
i zaowocuje przeczytaniem tej ciekawej po-
zycji, którą nie tylko warto przeczytać, ale
można śmiało powiedzieć – trzeba!

Iwona Bałchan

Jerzy J. Fąfara w ciągu tych kilkudziesię-
ciu minut przeniósł nas w świat ściśle zwią-
zany z jego pracą nad tą niezwykłą książką.
Wprowadzeniem do tematu był film „Fra-
nek, czyli le professeur Francois Chapevil-
le”. Mogliśmy bliżej poznać życie tego ge-
nialnego biochemika, współpracownika no-
blistów, odkrywcy RNA, który jest najwybit-
niejszym żyjącym człowiekiem z podkarpac-
kim rodowodem. Chociaż od ponad 60 lat
mieszka we Francji, bardzo mocno związany
jest z Polską, Ziemią Strzyżowską, a w szcze-
gólności Godową – miejscem swojego uro-
dzenia. Po obejrzeniu filmu swój hołd dla
tego wybitnego naukowca wyrazili ucznio-
wie strzyżowskiego LO przedstawiając pro-
gram artystyczny przygotowany pod kierun-
kiem Violetty Wietechy.

Jerzy J. Fafara, można śmiało powie-
dzieć, miał to szczęście, że osobiście poznał
profesora, zdobył jego zaufanie i pozwole-
nie, aby pisać o jego życiu. O swoim pobycie
we Francji i pracy nad tą niezwykłą powie-
ścią ciekawie opowiadał podczas naszego
spotkania.

Warto przeczytać tę książkę, której naj-
lepszą recenzję wystawił sam bohater. Pro-
fesor Chrapkiewicz w pełni zaakceptował

Jerzy J. Fąfara w Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta w Strzyżowie

12 listopada gościliśmy w naszej bibliotece Jerzego Janusza Fąfarę – poetę, prozaika, scenarzystę, autora wielu słu-
chowisk radiowych. Najnowsze – „Drabina do nieba”, jest publikowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów od 2013
roku. Pretekstem do spotkania w Strzyżowie była najnowsza książka pisarza „Pomruk”, będąca powieścią biograficzną,
opowieścią o życiu niezwykłego człowieka, profesora Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a.

W spotkaniu uczestniczyło liczne grono młodzieży
strzyżowskich szkół

Jerzy J. Fąfara ciekawie opowiadał o swoim pobycie
we Francji i pracy nad książką „Pomruk”

Fot. Archiwum BPGiM (2)

Fot. BPGiM
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6 listopada był dla naszych najmłod-
szych czytelników dniem wyjątko-
wym. Naszą bibliotekę odwiedził bo-
wiem Wiesław Drabik – jeden z naj-
poczytniejszych w Polsce autorów li-
teratury dziecięcej. Napisał ponad 180
tekstów dla dzieci, które bawią i uczą
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.
Byli to uczniowie kl. I-III Miejskiego Zespo-
łu Szkół w Strzyżowie wraz z opiekunami oraz
mali czytelnicy z rodzicami. Nasz gość to pe-
łen ciepła i humoru człowiek, który rymy
i żarty sypie niemalże z rękawa, więc nie było
problemu z nawiązaniem kontaktu z dziećmi.

Można powiedzieć śmiało, że spotkanie
przebiegło w formie dialogu z widownią.
Dzieci odpowiadały na zagadki, recytowały
wspólnie z autorem niektóre jego bajki, wy-
myślały rymy. Za odwagę i dobrą odpowiedź

W tym roku dzień ten obchodziliśmy nie-
typowo. Odkąd zamieszkał z nami nasz Bi-
bliomiś, stał się ulubioną postacią naszej bi-
blioteki. Misiowe święto było więc głównie dla
niego. Postanowił więc odwiedzić swoich naj-
młodszych przyjaciół. Był główną atrakcją dla
przedszkolaków podczas obchodów tego
święta w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Pu-
blicznym w Strzyżowie. Wszystkie dzieci miały
możliwość potańczyć z naszym Bibliomisiem
oraz do woli się do niego poprzytulać.

Po krótkim odpoczynku udał się do Miej-
skiego Zespołu Szkół, gdzie w bibliotece
szkolnej uczestniczył w lekcji bibliotecznej
przygotowanej dla uczniów klas II SP nr 2
z tej właśnie okazji. Była to akcja wspólnie
przygotowana z Jadwigą Baran z biblioteki
szkolnej, której serdecznie dziękujemy za
współpracę. Dzieci wykazały się dużą znajo-
mością „misiowych” bohaterów książkowych
oraz wiedzą na temat niedźwiedzi żyjących
w naturalnych warunkach w różnych zakąt-
kach ziemi. Zachęcone przez Bibliomisia, chęt-
nie się gimnastykowały i tańczyły. Taką przy-
tulankę każde dziecko chciałoby mieć w domu.

Strzyżowski Bibliomiś, można śmiało
powiedzieć, stał się ulubieńcem nie tylko
dzieci ze Strzyżowa. W listopadzie odwiedził
także uczniów Szkoły Podstawowej w Do-
brzechowie i Gliniku Charzewskim oraz
przedszkolaków w Dobrzechowie i Czudcu.
Wszędzie spotkał się z serdecznym, wręcz
entuzjastycznym przyjęciem i można nie-
skromnie powiedzieć, że 25 listopada, to
przede wszystkim Święto Bibliomisia, który
kocha wszystkie dzieci i wykorzystuje każdą
okazję, aby się z nimi spotkać.

Iwona Bałchan

otrzymywały naklejki i zakładki do książek.
Jeden z uczestników – Oliwier, który wyka-
zał się najlepszą znajomością bajek autora,
otrzymał pamiątkową książeczkę z dedykacją.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się
jak powstają książeczki, co jest inspiracją do
napisania kolejnych, kto wykonuje ilustra-
cje, jaka jest ich droga do rąk czytelników.
Autor zaprezentował także swój pierwszy
wiersz napisany dla córki i opowiedział jak
zaczęła się jego przygoda z pisaniem. Odpo-
wiedział na wiele pytań zadanych przez mło-
dych czytelników, złożył dedykacje na zaku-
pionych przez dzieci książeczkach.

Spotkanie z charyzmatycznym twórcą
wesołych i pouczających bajek dla dzieci na
pewno na długo pozostanie w pamięci
uczestników i zachęci do czytania jego utwo-
rów. A tym, którzy czuli niedosyt podczas
spotkania, zdradzimy, że Wiesław Drabik
obiecał odwiedzić jeszcze naszą bibliotekę
i spotkać się z naszymi fantastycznymi mały-
mi czytelnikami!

Iwona Bałchan

Światowy Dzień Pluszowego
Misia w Bibliotece

Każdego roku 25 listopada Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
obchodzi święto niedźwiadka – pluszowej zabawki, która jako jedyna ma swój
dzień. Jest nie tylko ulubioną przytulanką dzieci na całym świecie, ale także
bohaterem wielu bajek dla dzieci. Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek
to najbardziej znane postacie dziecięcej literatury. O nich, jak również innych
znanych i mniej znanych misiach, przygotowaliśmy zajęcia dla dzieci z okazji
tego miłego święta.

Fot. P. Lasota

Wiesław Drabik złożył dedykacje na zakupionych przez
dzieci książeczkach

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem

Dzieci z SP nr 2, zachęcone przez Bibliomisia, chętnie gimnastykowały się i tańczyły
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– Wszyscy czytelnicy znają Pana z ekra-
nów telewizorów jako pewnego siebie, przebo-
jowego detektywa. Myślę jednak, że chcieliby
poznać Krzysztofa Rutkowskiego jakim jest
naprawdę. Gdyby miał Pan określić siebie
w trzech przymiotnikach, to jakie by one były?

– Na pewno stanowczy, odpowiedzialny,
czasami nonszalancki – gdyby tego nie było,
nie byłoby tak zwanego „prawdziwego Rut-
kowskiego”. Trudno jest mi oceniać samego
siebie, łatwiej jest mnie ocenić osobom, które
ze mną przebywają, pracują. Na pewno je-
stem uczciwy, jest to dla mnie bardzo ważne.
Uczciwość musi być. Prywatnie z pewnością
jestem gorszy niż zawodowo. Ponieważ pry-
watnie mogę sobie pozwolić na pewną non-
szalancję, a zawodowo nie.

– Czyli w pracy pełen profesjonalizm?
– Tak, musi być pełen profesjonalizm.

A że moja praca pochłania mnie w 90 pro-
centach, więc przechodzi to na życie prywat-
ne. Czasami się zastanawiam na ile jestem
człowiekiem tak zwanym prywatnym, a na ile
podmiotem. Bo jeżeli budzi się Krzysztof Rut-
kowski, budzą go telefony, które dotyczą jego
roboty. Kiedy Rutkowski się kładzie, ostatnie
telefony dotyczą jego roboty.

– Czytając w mediach o Panu, oglądając
Pana wystąpienia, ma się wrażenie, że jest to
jakaś poza, jakaś kreowana rzeczywistość.

– Ja nie kreuję rzeczywistości, to rzeczywi-
stość kreuje mnie.

– Ale nawet to, jak media to podają, które
Pana wypowiedzi podkreślają ma wpływ na
to, jak odbierany jest Pan przez społeczeń-
stwo.

– Ależ oczywiście, że tak. Są publikatory,
które mnie lubią i są takie, które mnie nie
lubią. Są ludzie – dziennikarze, którzy darzą
mnie szacunkiem i są dziennikarze, którzy
mnie nienawidzą. Ale Pani zauważy, że
w ostatnim czasie mamy bardzo dobrą prasę.

– Zapewne wiąże się to z pojawiającymi
się sukcesami.

– Tak, i to może również świadczyć, jakim
jestem człowiekiem, gdzie dane słowo dla
mnie jest wykonane. Wypadł nam wyjazd wczo-
raj (13 listopada – przyp. red.) do Słubic. Ze
Słubic do Strzyżowa jest 750 km. O godz. 17:00
wyszedłem z Komendy i skończyłem nagra-
nia dla TVN-u, dla Uwagi. Proszę zauważyć –
można było to spotkanie w Strzyżowie odwo-
łać, zasłonić się: słuchajcie wypadła nam waż-
na akcja, zabójstwo. Wysłałbym delegację, po-
kazaliby się, poopowiadali o działalności biu-
ra, ale czegoś by zabrakło.

– Rutkowski bez Rutkowskiego, to nie jest
to.

– Niech Pani sobie wyobrazi, że jutro jadę
znów do Warszawy. Dzisiaj robię drogę Strzy-
żów – Łódź. Jutro Łódź z powrotem Gorzów,
czyli w sumie 1500 km po Polsce w 2 dni.

– Jak to wytrzymuje Pana partnerka?
– Musi wytrzymywać. Ona wie, z kim się

wiązała.

– Ale teraz jest małe dziecko...
– Urodził się Junior i jest to mój następ-

ca, zresztą ostatnio był chrzest. Muszę Pani
powiedzieć, że Junior już jest skazany na suk-
ces, na to, że ma być moim następcą. To jest
też dramat i tragedia.

– Nie pozwoli mu Pan pójść swoją drogą?
– Przytoczę taką anegdotę. Mama uczyła

mnie kiedyś robić ciasteczka, bardzo mi się to

podobało. W mieście, gdzie mieszkałem mniej
więcej tej wielkości co Strzyżów, a był to So-
chaczew pod Warszawą, była cukiernia. Po-
wiedziałem mojemu ojcu, że chciałbym być cu-
kiernikiem, na co ojciec mi odpowiedział:
„Synu, nie przynoś nam wstydu”.

– Czyli będzie podobna rozmowa?
– Pewnie tak będzie wyglądać, choć Ju-

nior będzie na pewno dobrym dzieciakiem,
bo ma bardzo dobre geny. Jego matka jest
spokojna i z dużą dozą narolności. Ja bardzo
kocham Juniora.

– To widać – posty zamieszczane na Pana
profilu na Facebook’u są bardzo wymowne...

– Tam widać jaki mam stosunek do tego
dziecka. Widać, że jest to moja inwestycja.
Że traktuję go jak ogniwo Biura Rutkowski.
Mam w nim ogromną nadzieję następcy
i kontynuatora tego dzieła. Ja nie mogę tego
tak zostawić.

– Ma Pan jeszcze córkę. (z pierwszego mał-
żeństwa, lat 24 – przyp. red.)

– Mam córkę, ale ona nie interesuje się tą
robotą. Pomaga ludziom, ale w inny sposób.

– Jednak może być też tak, że Junior kie-
dyś stwierdzi: Nie, nie będę detektywem, będę
artystą...

– To trzeba wtedy będzie znaleźć kogoś
godnego, komu się to przekaże. Pani zauwa-

ży, Agencja Pinkerton funkcjonuje w Stanach
ponad 160 lat. To jest czas...

– Biuro Rutkowski, to dzieło Pana życia?
– Tak, ale nie chciałabym żeby Junior zaj-

mował się śledzeniem niewiernych żon, bo
byłoby mi wstyd.

– Nie zajmuje się Pan tego typu rzeczami?
– Biuro tak, ale nie ja. Mnie to naprawdę

nie interesuje. Oczywiście każdego klienta
trzeba przyjąć w Biurze Rutkowski, ale są od-
powiednie sekcje, które się tym zajmują.

– Pana codzienność, to morderstwa, zdra-
dy, porwania – wierzy Pan jeszcze w człowie-
ka?

– Bardzo wierzę w człowieka, w sprawiedli-
wość. Bardzo wierzę w to, co się nazywa: do-
bro za dobro, zło za zło. Ktoś tym steruje, ktoś
ma nad tym nadzór i kontrolę, i cokolwiek by-
śmy nie zrobili, jeżeli ja nie będę w porządku
do życia, to z pewnością przyjdzie moment,
kiedy życie mi za to podziękuje – w to wierzę.
Wierzę w sprawiedliwość życiową.

– Szczerze mówiąc, to zaskakujące, że bę-
dąc bądź co bądź celebrytą, zajmując się taki-
mi a nie innymi sprawami mówi Pan otwarcie
o Bogu, o tym, że np. modlił się przed akcją.

– Każdy z nas musi mieć kogoś, w kogo
wierzy, kogoś, komu powierza swoje tajem-
nice, swoje życie i do kogo się zwraca z prośbą
o wsparcie. Mam duże grono ludzi mi bardzo
życzliwych – mówię tutaj o rodzinie – jest oj-
ciec, jest mama, jest moja partnerka, są jej
rodzice. Jest grupa ludzi życzących mi dobrze.
Oni tworzą też tę aurę, ale gdzieś nad nimi
jest jeszcze ktoś, ten Palec Boży, który w jakiś
sposób decyduje o tym, jaki mamy finał danej
sytuacji.

– Można więc powiedzieć, że to gdzie Pan
teraz jest i te sukcesy, które udało się osią-
gnąć, to też Jego zasługa.

– Oczywiście. Siła i chęć pracy pochodzi
od Niego. Niestety, muszę powiedzieć jestem
już absolutnie pracoholikiem, który na pyta-
nie dziennikarza radia RMF: „Krzysztof po-
wiedz mi, czy ty jesteś pracoholikiem?”, od-
powiedział: „Nie, nie jestem. Posłuchaj ja nie
odczuwam w ogóle, że ja pracuję. Ja mam
cały czas przyjemność z tego co robię”. A on
mi na to: „Jest to ostatnie stadium pracoho-
lizmu!”.

– Jeżeli chodzi o życie zawodowe, to chyba
prawdziwe szczęście móc powiedzieć, że się
nie pracuje, a robi coś, co sprawia przyjem-
ność.

– Tak, ale wtedy jest też coś za coś. Pierw-
sza żona Anna, która ze mną stworzyła ten
biznes w Wiedniu 25 lat temu, która była ge-
nialną kobietą, genialną matką i żoną, która
była tak zwanym przewodnikiem rodziny...

– Nie wytrzymała napięcia?
– Nie to, że nie wyszło... Ona była nawet

u kobiety, którą poznałem – Katarzyny
w Łodzi i zapytała czy wracam do domu. Póź-
niej były następne kobiety, później była za-
konnica a od trzech lat jestem z Mają.

Moje życie jest niczym z hollywoodzkiej produkcji
Rozmowa z Krzysztofem Rutkowskim – sławnym w Polsce detektywem, który 14 listopada w Zespole Szkół Technicznych
w Strzyżowie spotkał się z młodzieżą by przybliżyć swój zawód, działalność Biura Detektywistycznego Rutkowski i prze-
strzec młodych ludzi przed zagrożeniami.

www.wp.pl
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– Może za bardzo lubi Pan kobiety?
– Trochę ich w moim życiu było, ale nigdy

nie trafiłem na złą kobietę. Może czasami,
jeżeli chodzi o życie prywatne, pozwalałem
sobie na więcej, niż powinienem. Ale w su-
mie oceniam się, że jestem w porządku.

– Oceniając z perspektywy czasu – więk-
sze jest zainteresowanie usługami biura de-
tektywistycznego?

– Mamy bardzo dużo zajęć. Jesteśmy jak
komenda powiatowa policji. Taki mamy prze-
rób.

– Dziennie ile spraw wpływa?
– Wiadomo, że nie bierzemy wszystkie-

go, ale przeciętnie jedna sprawa dziennie
wpada. To jest naprawdę dużo.

– Czyli w miesiącu mamy powiedzmy 30
spraw. Ile procent z nich udaje się rozwiązać
z pozytywnym skutkiem?

– Staramy się każdą sprawę pozytywnie
rozwiązać i sprostać oczekiwaniom klienta.

– Chyba jednak nie wszystkie się da.
– Mamy taką sytuację – przychodzi do

mnie mąż i mówi: „Żona mnie zdradza”.
A skąd pan to wie? „No dziwnie się zachowu-
je”. A jak pana nie będzie zdradzała? „To będę
zadowolony”. Montujemy pani urządzenia
rejestrujące do samochodu, jeżeli samochód
jest własnością klienta, montujemy GPS-a
i mamy pełen nadzór nad panią. Okazuje się,
że pani jest w porządku. Ma koleżanki, nie
przejawia żadnych złych zachowań. Pan do-
staje od nas informację i jest zadowolony.
Czyli sprawa została rozwiązana pozytywnie.
Są czasami intrygujące historie, ewidentne.
Pani przychodzi i mówi, że zdradza ją mąż, bo
są dziwne smsy, ukrywa telefon. Jeżeli facet
nie kładzie telefonu na stół czy kobieta i nosi
go, za przeproszeniem, przy tyłku, to jest
pierwszy sygnał na to, że jest coś nie tak.
I zazwyczaj w takich sytuacjach okazuje się, że
rzeczywiście mąż zdradzał.

– Czy pamięta Pan w swojej karierze spra-
wę, której finał był szczególnie zaskakujący.

– Przypadek bardzo prozaicznego po-
czątku próby zatrzymania pojazdu pocho-
dzącego z napadu, który był w posiadaniu
radnego z Kisielic – Jana Ruteckiego. Jan
Rutecki został skazany na dożywocie przez
Sąd Okręgowy w Elblągu. Byliśmy kamycz-
kiem, który ruszył lawinę w stosunku od
Ruteckiego. Wjechaliśmy na teren jego po-
sesji – przywitało nas czterech łysych bandy-
tów po prawej stronie domu. Na miejscu
Toyota Land Cruiser pochodząca z rozboju.
Koło domu cztery harty kaukaskie bez ka-
gańców. Ten moment dał mi dużo do myśle-
nia. Wchodzimy do niewielkiego pomiesz-
czenia. Przy kuchni krzątająca się żona. Pan
Rutecki siedzący na wózku inwalidzkim.
„U pana jest skradziony samochód pocho-
dzący z napadu” – mówię. Na co Rutecki do-
powiada: „To pan go sobie weźmie”. Mówię:
„Mam dowód rejestracyjny”. Pokazuję mu.
Facet wyrywa mi ten dowód, wkłada sobie do
kieszeni i mówi: „A teraz mam go ja”. Proszę
pani, trzeba było zachować zimną krew! Gdy-
bym chciał mu wyrwać ten dowód, pies by się
na mnie rzucił, musiałbym użyć broni, byłaby
jatka. Tamci na zewnątrz tylko czekali. Wyją-
łem telefon, zadzwoniłem na policję. Przyje-
chali z Kisielic panowie radiowozem. Wcho-
dzi dwóch funkcjonariuszy, mówię im, że ta
Toyota pochodzi z rozboju z Nowej Soli. Na
to policjant: „Panie Krzysztofie, jak pan chce

żyć, to pan stąd wyp...ala! Ten człowiek jest
kaleką, ma wszystkie papiery i jemu nikt nic
nie zrobi”. Szok wywołany stosunkiem poli-
cjantów do sprawy! Wyjeżdżamy na ze-
wnątrz. Zadzwoniłem do oficera dyżurnego
w Iławie. Przyjeżdża dwóch policjantów
z wydziału kryminalnego starym, rozwalają-
cym się Volkswagenem Jettą. W pewnym
momencie otwiera się brama, Toyota jedzie
w pola, ruszyłem za nią. Widzi Pani, moje
życie jest niczym z hollywoodzkiej produkcji
(śmiech). Powiadomiłem oficerów dyżur-
nych innych jednostek. Dobrze, że Rutecki
zabrał dowód rejestracyjny, bo samochód ten
był zarejestrowany na dziewczynę, która
mieszkała w Słubicach i wiedziałem, że będą
musieli pojechać do niej po umowę, żeby
coś z tym zrobić. Obstawiliśmy akademik, bo
to była studentka. Powiedzieliśmy jej, że je-
żeli ktoś do niej przyjdzie, to natychmiast
ma dać znać. I tak się stało. Rutecki został
zatrzymany przez policjantów ze Słubic
i Nowej Soli. Rutecki siedzi, samochód od-
zyskaliśmy. Po pewnym czasie do Ruteckie-
go przychodzi dwóch gości, żeby odzyskać
swoje pieniądze, bo Rutecki kierował zorga-
nizowaną grupą przemytników papierosów,
alkoholu, broni i narkotyków. Gruby zawod-
nik. Co się okazuje – pan Rutecki zmielił dwie
osoby przez maszynkę do mięsa dla lisów.
Przyszły do mnie dwie kobiety – żony tych
mężczyzn. I wtedy ruszam – komenda głów-
na, CBŚ. Rutecki został okrzyknięty jednym
z najgroźniejszych przestępców w Polsce.
Miał na koncie wiele zabójstw i przestępstw.
Z takiej małej sprawy zrobiła się niebywała
historia. Co więcej, na ławie oskarżonych za
szybą byli wszyscy policjanci z Kisielic, było
także tych dwóch, którzy wtedy przyjechali
na interwencję.

I w tym momencie muszę dopowiedzieć
jeszcze, bo zadała mi pani pytanie o przy-
miotniki mojej osoby – rozsądek, rozwaga.
Facet, który kojarzony jest jako nerwus, za-
chował zimną krew. W finale życie mi po-
dziękowało – dożywocie dla Ruteckiego.

– Muszę wrócić do sprawy Madzi z So-
snowca. To była historia, którą żyła przez
chwilę cała Polska.

– To była sprawa, która pokazała zaple-
cze, możliwości organów państwowych, któ-
ra pokazywała możliwości prywatnego czło-
wieka – jednego Rutkowskiego konfrontu-
jącego się z armią policji.

– Trzeba powiedzieć, że sprawa ta przy-
czyniła się do odrodzenia Biura Rutkowski.

– Powiem szczerze – dla Biura Rutkow-
ski potrzebny był taki sukces w odrodzeniu
i odnowie. Pani wie, że w życiu Krzysztofa
Rutkowskiego był zakręt. I to bardzo ostry.
Ale to zrobiła polityka. Ten zakręt spowo-
dowała ślepa chęć kopnięcia Rutkowskiego
za to, jakim był przez całe swoje życie: butny,
arogancki, ośmieszający organy państwowe.
Ten Janosik okazał się dla wielu złym czło-
wiekiem, bo się wdał w kontakty z oszustami
paliwowymi. Powiem szczerze – dla mnie
każdy klient jest klientem.

– Komu było to potrzebne?
– Widzi pani, Ziobro zaczął zatrzymywać

wszystkich po kolei – był festiwal zatrzymań.
Nie byłem osobą, którą trudno namierzyć,
która się kryje, ucieka – jeżeli prokuratura
chciała ze mną rozmawiać, mogła do mnie
zadzwonić. To co zostało zrobione, zrobio-

no pod publikę. Oczywiście sprawa ta zosta-
ła już umorzona w stosunku do mnie. Zło-
żymy jeszcze kasację, bo czuję się niewinny.
Czuję się osobą, która została wsadzona do
aresztu na podstawie zeznań trzech świat-
ków, z których dwóch wycofało się potem
z tego przed sądem. Każdy z nich oświad-
czył, że zrobili to w zamian za ich uwolnienie
z aresztu. Policjantów i takich jak ja zatrzy-
muje się najłatwiej, bo oni są, oni się nie
ukrywają. To są ludzie, którzy reprezentują
pewien poziom i pewien stosunek do pra-
wa. My respektujemy prawo, czasem któryś
z nas może wejść na granicę, ale wejście na
granicę, to nie znaczy przekroczenie.

– Czyli dzięki sprawie małej Madzi na-
stąpił pewien przełom w Pana karierze?

– Pani podjęła bardzo istotny temat. Ta
mała dziewczynka, na której grobie zapalam
od czasu do czasu znicz, przyczyniła się do
odrodzenia Biura Rutkowski, odrodzenia
Krzysztofa Rutkowskiego, zmycia niejako
brudu, którego jednak trochę było. Pani za-
uważy jedno – Olewnik – sprawa rozwiąza-
na. Olewnik przegrał sprawę w sądzie z Rut-
kowskim, przeprosił go oficjalnie na ante-
nie TVN24 za oszczerstwa, które skierował
pod moim adresem. To jest dla mnie ważne,
że Rutkowski oczyszcza się z tego punkt po
punkcie. I teraz jeżeli jeszcze Sąd Najwyższy
uniewinni Rutkowskiego, to powiem zupeł-
nie szczerze, że będzie to postawieniem
kropki nad „i”. Ta mała półroczna dziew-
czynka nie tylko przyczyniła się do podwyż-
szenia wartości Biura Rutkowski i Krzyszto-
fa Rutkowskiego, ale proszę zauważyć – ilu
napędziła czytelników takim tabloidom, jak
Fakt czy Super Expres. To było coś, co na-
kręciło pewną koniunkturę. Zrobiliśmy czte-
ry konferencje dotyczące Madzi z Sosnow-
ca, każda po sto minut i było na tej konfe-
rencji kilka stacji telewizyjnych a 4 najważ-
niejsze telewizje informacyjne emitowały re-
lacje na żywo.

– Prowadzi Pan sprawę zabójstwa kobiety
w Jaśle. Jak się Panu współpracuje z jasielską
policją i kiedy możemy spodziewać się prze-
łomu, bo jest oskarżony, a nie ma ciała?

– Byłem u niego w areszcie śledczym, roz-
mawiałem z nim na ten temat. Z jego zacho-
wania i oceny sytuacji mogę wnioskować, że
to on zabił, zresztą przyznał mi się do tego.
Jeżeli sąd będzie rozpatrywał sprawę na za-
sadach poszlakowych, to mogę być dobrym
świadkiem, żeby go obciążyć. Na razie my szu-
kamy ciała i policja poszukuje, ale powiem,
że nadzoruje sprawę Komenda Wojewódz-
ka Policji w Rzeszowie i oceniam pracę pro-
kuratorów oraz policjantów bardzo dobrze.

– To jeszcze na koniec naszej rozmowy, bo
wiem, że jest Pan zmęczony i długo dziś odpo-
wiada na pytania – czy miał Pan okazję zwie-
dzić cokolwiek w Strzyżowie lub okolicach?

– Niestety, nie miałem czasu, ale jak przy-
jadę następnym razem, to mnie Pani opro-
wadzi. Zrobimy jeszcze ekskluzywny wywiad
dla „Wagi i Miecza” jak Krzysztof Rutkow-
ski zwiedzał Strzyżów (śmiech).

– Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i ży-
czę dalszych sukcesów.

Rozmawiała: Aneta Kozioł

(Wywiad był możliwy dzięki uprzejmości Ada-
ma Witka – dyrektora Zespołu Szkół Technicz-
nych w Strzyżowie.)
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Polecamy!

Myśliwski jest przedstawicielem literatury prawdziwej – ważnej
i poważnej, pytający o sens istnienia i tajemnicę bytu człowieka.
„Ostatnie rozdanie” to książka poświęcona przeszłości w sposób
nie tyle oryginalny, co trudny, bo wymagający definiowania na nowo
pojęć, zdarzeń, nazywania ludzi, określania relacji z nimi i szukania
w tym wszystkim odpowiedzi na pytanie o to, jak ogarnąć chaos życia
stworzony przez to, co minęło?

Bohater to mężczyzna urodzony na początku lat 40-tych XX
wieku. Jest utalentowanym, acz niespełnionym artystą. Jest to zdol-
ny malarz, który rzuca studia, by uczyć się fachu krawieckiego. Jest
to zawołany karciarz – najchętniej gra w pokera z szewcem Mateją,
ale najważniejszą partię rozgrywa na cmentarzu z (nie można rozu-

mieć tego inaczej) jego duchem. Od pierw-
szej do ostatniej strony bohater przedsta-
wia nam swój rozpadający się ze starości
notes, zastanawiając się, kogo należy skre-
ślić, a kogo zostawić. Rzecz szalenie skom-
plikowana; dość powiedzieć, że w powie-
ści został zakwestionowany podział na
tych, co odeszli (więc ich nazwiska i adre-
sy wolno skreślić) i tych, co nadal żyją.

Pojawia się drugi notes – należy do
krawca Radzikowskiego, u którego w mło-
dości terminował główny bohater. To spis
przedwojennych klientów tego rzemieśl-
nika, katalog zamówień i usług. Krawiec

wertuje po latach suche zapisy wspominając ludzi, anegdoty, zda-
rzenia i na tej podstawie odtwarza przeszłość, którą ożywa. Jest
i trzeci zbiór dokumentów. Otóż w monolog naszego bohatera raz
po raz wcinają się listy Marii, jego szkolnej miłości. Niedoszli ko-
chankowie rozstali się, kiedy on wyjechał na studia do dużego mia-
sta. Maria przez kilkadziesiąt lat posyła mu listy miłosne, powiada-
miając przy okazji o kolejach swojego życia – małżeństwach, dzie-
ciach, pracy w szpitalu, postępującej starości. Na te listy nigdy nie
odpowiedział, a i pisane były z pełną świadomością, że dialog się nie
zawiąże a tych dwoje nigdy nie będzie razem.

Niezwykły jest główny bohater – człowiek, który obsesyjnie przy-
wiązał się do idei wolności. Po rzuceniu praktyki u krawca, co chwilę
zmieniał zajęcia wikłając się w bliżej nieokreślone interesy. Nigdy nie
miał własnego domu ani nawet mebli, z nikim się nie związał na dłużej,
niż kilka lat. Niemal ze wszystkiego, jak sam wyznaje, dobrowolnie się
wydziedziczył. A u schyłku życia zapytał, w imię czego? Wolności? Bzdu-
ra. Chyba, że wolności, jako nieustannej ucieczki od siebie.

„Ostatnie rozdanie” to filozoficzna opowieść, w której poznaje-
my brzemię człowieczeństwa ukryte tam, skąd trudno widzieć cokol-
wiek, bo mrok i rozmyte wspomnienia giną w złożoności otaczające-
go świata. Chodzi o złożoność zdarzeń, dla których trzeba znaleźć
czas i przede wszystkim siłę do odkrywania tajemnic, kiedyś będą-
cych prostymi sprawami. Majestatyczna proza, której zbyt szybko się
nie przeczyta, bo nie o jednym opisywanym z detalami życiu mówi,
lecz o życiu w ogóle.

Wanda Przybyłowicz
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

Lucy Dillon – „Policz do stu”

Ciepła opowieść o tym, że liczy się tylko tu i teraz.
Pogodzenie się z przeszłością, to nierzadko sprawa wymagająca

od człowieka wiele dojrzałości, odwagi. Czy można otrząsnąć się po
rozstaniu i zbudować sobie nowy, lepszy start? Lucy Dillon w swojej
najnowszej powieści „Policz do stu” udowad-
nia, że jeśli tylko chcemy – można.

Książka Lucy Dillon pisana jest niezwykle
prostym językiem. Siłą „Policz do stu” jest pro-
za życia, która dotyczy przecież nas wszystkich.
Problemy bohaterów osadzone są mocno w rze-
czywistości i nawet mimo pewnych skrótów fa-
bularnych oraz zbyt przewidywalnego i pro-
stego zakończenia, znajdą się na kartach po-
wieści sytuacje bez wyjścia.

„Policz do stu” bez wahania można pole-
cić, niezależnie od płci, wszystkim tym, którzy
chcą poczuć odrobinę ciepła i którzy nie mają nic przeciwko książ-
kom prostym, przyjemnym, ale niekoniecznie lekkim. Najnowsza
powieść Lucy Dillon to również świetna terapia literacka dla ludzi
skrzywdzonych lub po nieudanych związkach, ponieważ mimo, iż
jest to dosyć smutna książka, to główna bohaterka przechodzi przez
wszystkie burzliwe i mroczne etapy rozstania, by na końcu swojej
drogi chwycić się tej jednej szansy, możliwe, że jednej na sto i poczuć
na twarzy ciepłe promienie słońca.

Barbara Kosmowska – „Ukrainka”

Główna bohaterka najnowszej powieści Barbary Kosmowskiej wy-
biera los emigrantki.

Autorka bardzo pięknie i prawdziwie wyrysowała sylwetkę tytu-
łowej bohaterki. Iwanka to symbol tysięcy kobiet, które wyjeżdżają
za chlebem na obczyznę. W zamian za ciężką pracę nie zawsze docze-
kują się pochwały i szacunku. Wielu pracodaw-
ców traktuje je jak maszyny, jak roboty do wy-
konywania pracy. Uważa, że są istotami niższej
kategorii, które można bez skrupułów wyko-
rzystać. Czy to jest w porządku? Czy takie za-
chowanie nie świadczy o utracie w pewnym
stopniu pełni człowieczeństwa?

„Ukrainka” to również książka o dwóch
światach. Tym polskim, stolicowym, nowocze-
snym, który bliski jest Zachodowi i tym rodzin-
nym narzeczonej Mykoły i jego samego, który
jakby zatrzymał się w pędzie ku przyszłości. Te
rzeczywistości są inne, bo inne obowiązują w
nim realia, inne wzorce. Ta książka to także powieść o kobietach.
Przez jej kartki przewija się cała gama żeńskich postaci, które dia-
metralnie się od siebie różną. Iwanka jest młoda, ale i szczera do-
broduszna, prostolinijna. Agata to zagubiona żona bogatego męża,
która nie potrafi być szczęśliwa. Pogubiła się w życiu, trafiła na fał-
szywą przyjaciółkę, która jest wilkiem w owczej skórze.

„Ukrainka” to książka o marzeniach, o miłości i o realnej rzeczy-
wistości, której do bajkowego świata jakże daleko. To lektura praw-
dziwa, wydarta z życia, której przesłaniem jest krytyka złego trakto-
wania najemnych pracowników z innych krajów. To literacki protest
przeciwko dyskryminacji pracujących na obczyźnie. Poruszająca, pięk-
nie napisana książka.

�

Wies³aw Myœliwski
„Ostatnie rozdanie”
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Celem głównym powyższego projektu był
priorytet II: „Podejmowanie działań profi-
laktycznych w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie”. Aby mógł on być skutecz-
nie realizowany, zasadnym było opracowa-
nie takich działań, które w dużym stopniu
przyczynią się do poprawy funkcjonowania
kobiet doznających przemocy, zarówno w as-
pekcie rodzinnym, jak i społecznym.

Do ich realizacji koordynator projektu
zaprosił grupę 15 kobiet z terenu gminy Strzy-
żów, które podczas interwencji domowych
stały się ofiarami przemocy domowej. Każ-
da z osób objęta została indywidualną opieką
i wsparciem specjalisty, który służąc swoją
wiedzą i doświadczeniem przyczynił się do
pokonania wielu barier ze strony odbiorców
projektu.

Realizację projektu pod nazwą: „Zobacz
– Zatrzymaj – Zmień – NIE! Dla Przemocy
w Twoim Domu” rozpoczęto 12 września br.
uroczystym spotkaniem otwierającym.

Uczestnikom szczegółowo przedstawio-
ne zostały wytyczne projektu oraz harmo-
nogram poszczególnych działań przewidzia-
nych do realizacji. W ramach spotkania przy-
gotowano poczęstunek oraz rozdano mate-
riały informacyjne.

„Grupowe wsparcie
psychologiczne”

Działanie to realizowane było w dniach
od 15.09.2014 r. do 30.09.2014 r., jako pierw-
sze z działań projektowych. Kobiety dotknię-
te zjawiskiem przemocy domowej zrealizo-
wały cykl pięciu grupowych spotkań w wy-
miarze 10 godzin oraz 15 godzin indywidu-
alnych konsultacji. Zadaniem specjalisty była
intensywna praca z grupą mająca na celu
odzyskanie równowagi psychicznej, prowa-
dząca do poprawy umiejętności społecznych
z zakresu komunikacji społecznej oraz inte-
gracji, asertywności, podejmowania decyzji,
rozwiązywania konfliktów bez przemocy, po-
konywania stresu czy rozpoznawania wła-
snych potrzeb. Spotkania odbywały się co-
dziennie w wymiarze dwóch godzin zegaro-
wych, w atmosferze zaufania i bezpieczeń-
stwa. Poprzez indywidualne spotkania pa-
nie zrozumiały, że poczucie bezpieczeństwa
daje im poczucie właściwego realizowania się
zarówno w życiu osobistym, jak i społecz-
nym. Te kobiety pokonały wiele barier, ba-
rier dla wielu z nas trudnych do przełama-
nia – lęk, strach, stres, poczucie zależności
od sprawcy przemocy.

„Edukacja prawna”, której realizacja
rozpoczęła się 1 października 2014 r., pole-
gała w głównej mierze na przeprowadzeniu
indywidualnych sesji z prawnikiem dla 15
kobiet. Zatrudniony w ramach umowy zle-
cenia specjalista służył pomocą w rozwiązy-

waniu problemów z zakresu prawa rodzin-
nego, spraw alimentacyjnych i rozwodowych.
W ramach edukacji prawnej w świetlicy Klu-
bu Integracji Społecznej zorganizowano
również dwugodzinne spotkanie z kurato-
rem zawodowym.

W trakcie intensywnej debaty, jaka się
wywiązała, kobiety uzyskały praktyczne wska-
zówki postępowania w sytuacjach zagroże-
nia oraz ulotki informujące, gdzie mogą szu-
kać pomocy w sytuacji, gdy ponownie do-
świadczą przemocy domowej.

„Propagowanie pozytywnych form zago-
spodarowania czasu wolnego”, to kolejny
etap działań projektowych. Jego realizacja
wiązała się z organizacją jednodniowej wy-
cieczki integracyjnej dla wszystkich kobiet
biorących udział w projekcie. Wraz z grupą
przewodników przygotowano aktywny pro-
gram jednodniowej wycieczki od Przemyśla
po Bolestraszyce i Krasiczyn. Wszystkim
uczestnikom zapewniono: opiekę, ubezpie-
czenie, transport, bilety wstępu oraz wyży-
wienie. Wycieczka integracyjna była pomy-
słem na to, by kobiety spędzając czas w at-
mosferze przyjaźni i zrozumienia, mogły na-
brać dystansu do istniejącej w ich życiu przy-
krej sytuacji.

„Terapia grupowa”
22 października 2014 r. to dzień, w któ-

rym kobiety oficjalnie utworzyły grupę wspar-

cia dla kobiet doznających przemocy w rodzi-
nie. Zajęcia prowadzone były przez specja-
listkę, która na co dzień zajmuje się proble-
mem przemocy domowej. Poprzez pracę na
bazie zaufania i poczucia zrozumienia kobie-
ty wzmocniły wiarę we własne możliwości,
odzyskały utracone w wyniku przemocy po-
czucie własnej wartości, na ich twarzach go-
ścił uśmiech. Grupa wsparcia wyzwoliła w nich
poczucie odwagi, pozwoliła zwrócić uwagę na
alternatywne rozwiązania problemu przemo-
cy, uznania ważności swoich uczuć, myśli
i wyborów, wpłynęła w dużym stopniu na zmia-
nę myślenia o problemie przemocy domowej
w ich rodzinach.

W grudniu br. nastąpi podsumowanie
kilkumiesięcznego projektu, a co za tym idzie
zrealizowanych działań. Spotkanie wszyst-
kich uczestników odbędzie się w świetlicy
Klubu Integracji Społecznej. Jego celem bę-
dzie wymiana poglądów oraz ocena osiągnię-
tych efektów. Dopełnieniem zakończenia
projektu będzie wręczenie pamiątkowych ga-
dżetów promocyjnych.

Bez wątpienia tegoroczny projekt cieszył
się dużym zainteresowaniem i wysoką fre-
kwencją, dlatego też mamy nadzieję, że re-
alizacja działań projektowych przyczyniła się
w dużym stopniu do osiągnięcia zamierzo-
nych celów.

Koordynator projektu
– Karolina Bajkos

MGOPS w Strzyżowie zrealizował projekt
dla kobiet dotkniętych przemocą domową

W okresie od września do grudnia 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie był realizatorem projektu pod nazwą: „Zobacz
– Zatrzymaj – Zmień – NIE! Dla Przemocy w Twoim Domu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej Strzyżowie kończy drugi etap projektu, któ-
rego okres realizacji obejmuje lata 2013-2015
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pt. „Czas na aktywność w gminie Strzy-
żów” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji
Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji.

Głównym celem projektu jest zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost
kompetencji społecznych i zawodowych klien-
tów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strzyżowie oraz ich otoczenia.

W kwietniu br. rozpoczął się kurs dla 10
uczestników projektu w zawodzie spawacz,
który został zakończony zdobyciem certyfi-
katów dla wszystkich mężczyzn biorącym
udział w kursie.

Czas na aktywność w Gminie Strzyżów – rok 2014

Po ukończeniu kursu 4 mężczyzn, którzy
najlepiej radzili sobie w świeżo zdobytym
zawodzie, zostało skierowanych od sierpnia
br. do odbycia stażu: 2 mężczyzn w Ośrodku
Maszynowym w Strzyżowie oraz 2 mężczyzn
w Zakładach Usługowych wskazanych przez
siebie na okres 4 miesięcy.

Ponadto w ramach projektu realizowa-
ny jest Program Aktywności Lokalnej,
w którym uczestniczyło 21 kobiet wymaga-
jących wsparcia specjalistów. Kobiety
uczestniczące w PAL wymagały intensywnej
pomocy w aktywizacji społecznej oraz pra-
widłowym funkcjonowaniu w rodzinie
i społeczeństwie.

Przez cały czas realizacji projektu benefi-
cjenci otrzymywali wsparcie finansowe oraz
doradztwo w pokonywaniu barier psycho-
społecznych i środowiskowych.

Zespół Projektowy
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Sportowe zajęcia
pozalekcyjne

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usporto-
wienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istot-
ne i skuteczne elementy procesu edukacji i wy-
chowania młodego pokolenia. Jedną z dodatko-
wych form wzbogacających zakres aktywności
i umiejętności ruchowych dzieci, organizowaną
przez stowarzyszenia kultury fizycznej działające
na terenie naszej gminy, jest organizacja zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Od paru lat
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza różne kon-
kursy, które w ramach rozwoju sportu powszech-
nego mają m.in. przyczynić się do wzrostu liczby
różnych form zajęć pozalekcyjnych.

Stowarzyszenie „Na Start” realizowało projekt po-
wszechnej nauki pływania w ramach programu „Umiem
pływać”. W bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, trwających od
kwietnia do czerwca oraz od września do grudnia, brało udział 380
dzieci z gmin Wiśniowa, Lubenia, Strzyżów. W projekcie uczestni-
czyły dzieci z klas III Szkół Podstawowych. Pływanie jest uważane
za tę dyscyplinę sportu, dzięki której poprawia się ogólny stan
zdrowia i jest polecana dla wszystkich bez względu na wiek. Syste-
matyczne pływanie doskonale wpływa także na prawidłową posta-
wę ciała oraz zapobiega skrzywieniom kręgosłupa. Hartuje i uod-

pornia nasz organizm na przeziębienia. Na naukę pływania nigdy
nie jest za późno. Warto podkreślić, że posiadanie umiejętności
pływania jest skuteczną metodą zapobiegania zdarzeniom, któ-
rych skutkiem są utonięcia.

Natomiast Rzeszowski Klub Narciarski Sport-Partner, posiada-
jący swój oddział w Strzyżowie, również realizuje program współfi-
nansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:
„Rozwój cech motorycznych i umiejętności technicznych dzieci i mło-
dzieży w wybranych dyscyplinach sportów zimowych”. Propozycja za-
jęć pozalekcyjnych dla dzieci szkół podstawowych klas IV-VI i mło-
dzieży z gimnazjów w ramach programu została przyjęta z entuzja-
zmem. Pomimo braku śniegu, można odpowiednio przygotować
uczniów do jazdy na nartach biegowych czy zjazdowych oraz do zapo-
znania się z tajnikami jazdy szybkiej czy konkurencji short-track na
lodzie. Wystarczy zabezpieczyć tzw. skiki (rolki terenowe) i spróbować
jazdy na urządzeniu przypominającym narty, ubrać ochraniacze na
łokcie i kolana oraz kask na głowę, by bezpiecznie poruszać się po
trasach z utwardzonym podłożem. W ten sposób nabieramy umiejęt-
ności poruszania się tzw. krokiem łyżwowym. Będzie on również przy-
datny przy nauce jazdy na łyżwach. Do realizacji projektu zachęciliśmy
instruktorów Strzyżowskiego Towarzystwa Rozwoju Sportu, którzy
ze swoimi podopiecznymi jako pierwsi zgłosili chęć uczestnictwa.
W porozumieniu z dyrektorami szkół z Lubeni, Straszydla i Siedlisk
mogliśmy skierować naszą propozycję również do szkół spoza naszej

Fot. K. Szaro (2)

Fot. R. Kwiatek (3)
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Kolejne sukcesy zawodników
Armmagedonu Strzyżów

8 listopada 2014 r. w Katowicach rozpoczęła się Ogólnopol-
ska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu sportowym sezon
2014/2015. Zawodnicy Armmagedonu Strzyżów wystarto-
wali w 20-osobowym składzie zdobywając 39 medali: 14
złotych, 15 srebrnych i 10 brązowych.

Nasi najmłodsi zawodnicy (roczniki 2009-2008) startowali w kon-
kurencji Młodych Mistrzów, w wyniku czego Milena Salamon i Sta-
szek Micał zdobyli złote medale, Wiktor Micał zdobył dwa srebrne
medale a Filip Szlachta zdobył brąz.

Kolejną kategorią wiekową były roczniki 2007-2006. W tej grupie
wiekowej wystartował Oliwier Salamon zdobywając dwa złote meda-
le, Maryla Wojtczak również wywalczyła dwa złote medale i jeden
brąz, Milena Moskwa zdobyła 3 srebrne medale, Oliwia Tomala zdo-
była jeden srebrny i jeden brązowy medal, Filip Wojtczak zdobył
srebro i brąz, zaś Mikołaj Kret zdobył brąz.

Kolejną kategorią wiekową były roczniki 2004-2005, w tej grupie
wystąpił tylko jeden nasz reprezentant – Sebastian Mendocha, któ-
ry wywalczył dwa złote medale.

Na koniec najstarsi zawodnicy. Patrycja Wnęk zdobyła trzy złote
medale, Jakub Kubas złoto, Patryk Wnęk złoto oraz srebro i brąz,
Oliwka Strzępek zdobyła jeden złoty i trzy srebrne medale, Gaja
Tomala dwa srebrne medale, Szymon Wójcik dwa srebra i jeden
brąz, Patryk Ziobro zdobył dwa brązowe medale, Szymon Wójcik
brąz, natomiast Przemek Lesiak, po pięknych walkach, zajął osta-
tecznie czwarte miejsce.

Zawodnicy startują w różnych konkurencjach: Ne-waza, gdzie
walka odbywa się głównie w parterze, czyli w trzeciej fazie walki,
a podczas walki dostają oni punkty za odpowiednie zmiany pozycji
i stosowanie różnego rodzaju trzymań i dźwigni oraz wydostanie się
z trzymań oraz ograniczona formuła Fighting, gdzie walka odbywa
się w drugiej fazie, czyli fazie rzutów, podcięć i obaleń oraz trzeciej

fazie, a od kategorii wiekowej kadetów 12-14 lat rozgrywana jest
pełna formuła Fighting, rozszerzona o pierwszą fazę, czyli fazę kop-
nięć i uderzeń.

Nasi zawodnicy, odpowiednio dla swojego wieku, startują z po-
wodzeniem we wszystkich możliwych konkurencjach a nieraz dodat-
kowo w swojej i wyższej kategorii wagowej.

Sukcesy w Tyczynie
W dniu 22.11.2014 w Tyczynie odbył się Puchar Polski Dzieci
i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym. Organizatorem turnieju
była Polska Federacja Budo. Tym razem 13 naszych zawod-
ników postanowiło zawalczyć w tych zwodach.

Turniej obejmował kilka konkurencji, między innymi Grappling
(zasady podobne do konkurencji Fighting Polskiego Związku Ju-
Jitsu w ograniczonej formule, czyli faza rzutów i obaleń oraz walka
w parterze), gdzie zawodnicy Armmagedonu pokazali, że czują się
coraz lepiej w tym sposobie rywalizacji, ponieważ zdobyli 13 medali:
6 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe, ponadto jeden zawodnik posta-
nowił spróbować swoich sił w konkurencji semi-contact (kick-bo-
xing), gdzie po kilku bardzo dobrych walkach zdobył srebrny medal.

Złote medale w swoich kategoriach wagowych i wiekowych zdoby-
li: Patrycja Wnęk, Julia Witowska, Milena Moskwa, Oliwier Salamon,
Szymon Wójcik oraz Sebastian Mendocha. Srebro zdobyli Gaja To-
mala, Maryla Wojtczak, Patryk Wnęk, Patryk Ziobro oraz Jakub Ku-
bas, który również zdobył srebro w konkurencji Semi-contact. Nato-
miast z brązem na szyi wrócili Filip Wojtczak oraz Oliwia Tomala.

Ponadto dwoje naszych zawodników: Milena Moskwa oraz Se-
bastian Mendocha zdobyli w swoich kategoriach wiekowych tytuły
najlepszych techników turnieju, ponieważ wygrali wszystkie swoje
walki przed czasem.

Armmagedon zaprasza do wspólnej praktyki sztuk i sportów
walki. Kontakt pod numerem telefonu 691 681 119.

Tekst i fot. Armmagedon Strzyżów

gminy. W projekcie bierze udział 165 dzieci i młodzieży podzielonej na
grupy. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach popołudniowych
na salach fitness, boisku wielofunkcyjnym, gdzie uczniowie pracują
nad lepszą zwinnością, siłą i szybkością. Na coraz dłuższych trasach
w Łętowni doskonalą jazdę na skikach. Sekcja narciarska RKN Sport-
Partner na rolkach terenowych pokonuje w weekendy boczne trasy
wzdłuż autostrady A4. Od grudnia ćwiczą też lepszą jazdę na łyżwach
na sztucznym lodowisku przy Centrum Sportu. Grupy zmieniają dys-
cypliny w połowie zajęć, przez co zajęcia są atrakcyjne i nikt nie czuje
się zmęczony. Ważne, że uczniowie na świeżym powietrzu aktywnie
wypoczywają. Projekt zostanie zakończony zawodami zarówno na lo-
dowisku, jak i na rolkach.

Warto zaznaczyć, że dzięki takim działaniom wspomnianych sto-
warzyszeń korzystają również lokalni przedsiębiorcy. Samo Centrum
Sportu Turystyki i Rekreacji wynajmując swoje obiekty i sprzęt, wzbo-
gaca dodatkowo swoje dochody.

Dziękuję za pomoc w realizacji projektu, za dobrą codzienną
współpracę: instruktorom pływania, nauczycielom wychowania fi-
zycznego, opiekunom grup, dyrektorom szkół, wolontariuszom
a także wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły
w realizacji przedsięwzięcia. W ten sposób wychowujemy zdrowe
i sprawne pokolenie.

Prezes Stowarzyszenia „Na Start”
Wioletta Drozd
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Pamiątkowe zdjęcie na mecie z moją biegającą żoną

Fot. Archiwum autora

Jan Półzięć

Międzykontynentalny maraton
W kalendarzu imprez biegowych znaleźć można sporo bardzo ciekawych maratonów w kraju jak i zagranicą. Planując
swój kalendarz imprez na bieżący rok, uwzględniłem w nim bardzo ciekawy Vodafone Istanbul Maraton. Bardzo ciekawy,
bo trasa przebiega na dwóch kontynentach – start jest w Azji, a meta w Europie. Położenie Stambułu (Istanbulu) stwarza
warunki do wyznaczenia niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju trasy maratonu – interkontynentalnej. Stambuł to naj-
większe miasto Europy, liczące blisko 14 mln mieszkańców i jedno z najstarszych – jego początki sięgają epoki kamie-
nia. Pierwsza nazwa miasta to Bizancjum, następna to Konstantynopol, a od 1930 – Istanbul.

Planowanie rozpocząłem jeszcze na począt-
ku roku – analizowanie trasy maratonu, miej-
sca startu, mety, dojazdu na start, miejsca biu-
ra zawodów, dalej rozeznanie cen biletów lot-
niczych, dogodnych połączeń, dojazdów z lot-
niska, rozeznanie kosztów hotelu, najlepsza
lokalizacja hotelu w stosunku do startu i mety.
A potem przyszedł czas na konkrety – reje-
stracja na liście uczestników, opłata startowa
(120 TRY – lirów tureckich; około 180 PLN),
rezerwacja hotelu, zakup biletów lotniczych,
załatwienie wizy wjazdowej do Turcji. Turcja
nie należy do Unii Europejskiej i chcąc wje-
chać do tego kraju, należy wykupić wizę wjaz-
dową. Można to zrobić przez internet i kosz-
tuje to 20 USD (dolarów amerykańskich). Jak
już wszystko było zarezerwowane, należało
dopracować szczegóły – dojazd z lotniska do
hotelu, dojazd do biura zawodów po odbiór
pakietu startowego, dojazd na miejsce startu
maratonu, powrót z mety do hotelu. Wszyst-
ko można znaleźć dzisiaj w internecie i tą drogą
też wszystko zarezerwować i wykupić, ale trze-
ba trochę czasu na to poświęcić z dodatkową
trudnością czytania instrukcji i objaśnień w ję-
zyku tureckim lub angielskim. Lepiej mi szło
z językiem angielskim i jakoś udało się to
wszystko ułożyć. W związku z tym, że w biega-
niu w Stambule postanowiła wziąć udział moja
biegająca żona, to jeszcze musiałem rezerwa-
cje na bieg na dystansie 10 kilometrów, trasę
i inne rzeczy z tym związane robić podwójnie.
Poza tym wyprawa do Stambułu to nie tylko
maraton, ale okazja do zwiedzania tej cieka-
wej aglomeracji położonej w części w Azji,
a w części w Europie z licznymi zabytkami
i ciekawymi miejscami do obejrzenia.

Wyprawę rozpoczęliśmy już 9 listopada
wyjazdem do Berlina, skąd 13 listopada
w czwartek odlecieliśmy do Stambułu. Te kilka
dni to pobyt u córki i opiekowanie się wnuczką.
Wylądowaliśmy na lotnisku Ataturka w euro-
pejskiej części Stambułu i po odprawie pasz-
portowej metrem i tramwajem dojechaliśmy
do centrum miasta. Tam po kilku minutach
pieszej wędrówki z torbami podróżnymi, do-
tarliśmy do hotelu. Pierwsza turecka herbata
podana w recepcji, negocjacje o lepszy pokój
w hotelu i wreszcie możemy odpocząć po dłu-
gie podróży – przelecieliśmy 1742 km w 2 go-
dziny i 50 minut. Wieczorem pierwszy spacer
po centrum Stambułu, pierwsza kolacja – oczy-
wiście kebab. I tu rozczarowanie, bo i w Polsce
i w Berlinie jedliśmy dużo smaczniejsze keba-

by. Potem jeszcze spacer pod Hagia Sophia
i Błękitny Meczet. Okazuje się, że hotel mamy
bardzo blisko tych miejsc. Na drugi dzień wy-
prawa na Marathon Expo, gdzie odebraliśmy
pakiety startowe, obejrzeliśmy stoiska najwięk-
szych firm ze sprzętem sportowym i posilili-
śmy się tradycyjnym makaronem serwowanym
darmowo przez organizatorów. Ta część była
dobrze zorganizowana i wszystko przebiegało
sprawnie i bez zakłóceń. Sobota to zwiedzanie
muzeum Hagia Sophia i Błękitnego Meczetu.
Pierwszy, to dawny kościół katolicki przebu-

dowany i przerobiony przez Turków na me-
czet po zdobyciu przez nich tego miasta w 1453.
Oprócz tego w pobliżu wybudowany został jesz-
cze większy meczet – Meczet Sułtana Achme-
da (Błękitny Meczet), przy którym oprócz po-
tężnej kopuły głównej, góruje 6 wież minare-
tów. Wnętrza tych budowli robią niesamowite
wrażenie. Będąc w Stambule, to trzeba zoba-
czyć. Wieczorem to już przygotowania do ju-
trzejszych biegów.

Biegacze jak sardynki
w konserwie

W niedzielę 16 listopada pobudka o 6 rano,
skromne śniadanie, ubieranie i wyjście na Hi-
podrom, skąd odwoziły biegaczy autobusy na
miejsce startu. I tu zaczynał się bałagan – bie-
gaczy gęsty tłum, a autobusów jak na lekar-
stwo. Co kilka podjechało, to po otwarciu drzwi
walka o miejsca i biegacze sprasowani jak sar-
dynki w konserwie, szczęśliwi, że udało im się

dostać do pojazdu, odjeżdżali na start na
drugą stronę Cieśniny Bosfor. Przewożenie
zakończyć się miało o 7.30, a my odjechaliśmy
około ósmej, biegaczy zostało jeszcze parę se-
tek. Po pół godzinie jazdy przyjeżdżamy na start
przy moście Bosforskim, a tam dopiero bała-
gan. Autobusy z depozytami mają odjeżdżać
o 8:30, a tu dzikie tłumy biegaczy i „cywili”,
żadnych informacji, gdzie stoją te nieszczęsne
autobusy, do których można oddawać swoje
rzeczy zbędne w czasie biegu – totalny chaos.
Ale udaje mi się przebić przez niezliczone tłu-
my zawodników, przeskoczyć przez barierki
między pasami jezdni, znaleźć „mój” autobus,
oddać torbę i wreszcie rozglądnąć się na tej
azjatyckiej ziemi. Moja biegająca żona musiała
sobie poradzić ze znalezieniem swojego auto-
busu z depozytem i na całe szczęście udało
nam się spotkać w tym dzikim tłumie. Do star-
tu zostało jeszcze 20 minut i mieliśmy trochę
czasu na zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć,
zrobienie krótkiej rozgrzewki i udaliśmy się
na start – moja żona na start dystansu 10 km
(oddalonym około 200 m od startu do mara-
tonu), a ja na start maratonu. Jeszcze ostatnie
zdjęcia z mostem Bosforskim w tle, jeszcze
hymn turecki i już start – start w Azji.

Nie ma wyznaczonych sektorów dla zawod-
ników o różnych osiągnięciach – każdy stawał
gdzie było miejsce. Od miejsca, w którym sta-
łem do linii startu truchtałem chyba ze 3 minu-
ty, a potem już bieg w wielkim tłumie mara-
tończyków. Równolegle do maratończyków,
sąsiednim pasem drogowym mostu, biegli
uczestnicy biegu na 15 km. W pewnym mo-
mencie ten ogromny most o wysokości fila-
rów 165 m i o długości 1560 m, łączący Azję
z Europą, był wypełniony biegaczami. Niesa-
mowity widok – głowa przy głowie, biegacz przy
biegaczu. Za mostem, już w Europie, zbiega-
my w wąską drogę dojazdową do mostu i jest
jeszcze ciaśniej. Trasa przebiega z góry i nie ma
gdzie rozwinąć swojego tempa, biegnę więc po
trawniku rozdzielającym pasy drogowe ulicy.
Po drodze mijamy jeden meczet, potem dru-
gi, trzeci, wreszcie gubię się w liczbie tych świą-
tyń. Pierwszy pomiar czasu na 5 kilometrze –
czas fatalny, w tym tłumie nie da się biec swoim
tempem. Przebiegamy obok Pałacu Dolmabah-
ce, który służył jako centrum administracyjne
imperium osmańskiego w latach 1853-1922.
Piękny pałac. Przebiegamy Mostem Galata
przerzuconym nad zatoką Złoty Róg, która
oddziela stary Stambuł od dzielnicy Beyoglu.
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Przed nami Meczet Nowy, a po prawej stronie
na wzgórzu ogromny Meczet sułtana Sulej-
mana.

Biegniemy wybrzeżem zatoki Złoty Róg,
mijamy metę biegu na 10 km i już mamy ten
dystans w nogach. Tłum coraz mniejszy, bo
stawka biegaczy się rozciągnęła, a już luźno
staje się, jak biegacze na 15 km zawracają
i biegną do mety zlokalizowanej w pobliżu Mo-
stu Galata. Przebiegamy pod Mostem Atatur-
ka i dalej wybrzeżem zatoki Złoty Róg zmie-
rzamy do następnego ogromnego mostu
– Mostu Halic, przez który przebiega auto-
strada E5. Biegnąc wybrzeżem, możemy po-
dziwiać budowle po drugiej stronie zatoki
w dzielnicy Beyoglu. Za mostem Halic zawra-
camy i biegniemy z powrotem w kierunku
mostu Galata. Na wysokości mostu Ataturka
skręcamy w aleje Ataturka i wspinamy się na
wzniesienie, na którym są pozostałości Akwe-
duktu Walensa zbudowanego w II wieku na-
szej ery przez cesarza rzymskiego Hadriana.
Przecinamy półwysep starego Stambułu i zbli-
żamy się do Morza Marmara. Dobiegamy do
Alei Kennedygo i wybrzeżem zmierzamy w kie-
runku lotniska Ataturka. Mijamy 20 km, za
chwilę półmetek – tempo już zbliżone do za-
planowanego, ale straconego czasu nadrobić
się na da. Biegnie mi się dobrze, oprócz nor-
malnych bólów pachwin, nic mi nie dolega. Na
punktach odświeżania jest tylko woda, bana-
ny, jabłka i kostki cukru – nie ma płynów izoto-
nicznych. Przy pierwszych zapowiedziach nad-
chodzących skurczy łykam tabletki magnezu,
po 20 i 30 kilometrze łykam żele energetyczne
i dalej w kierunku mety. Mijamy 25 a następ-

nie 30 km, biegnąc cały czas wybrzeżem w kie-
runku lotniska. Przed lotniskiem zawracamy
i tą samą aleją Kennedyego zmierzamy do cen-
trum miasta, do dzielnicy Sultanahmed, gdzie
zlokalizowana jest meta. Pogoda do biegania
jest znakomita – temperatura około 16 stop-
ni, niezbyt mocny wiaterek i nawet padający
drobny deszcz nie przeszkadza.

Medal wieszam dumnie
na szyi

Mijam kolejne punkty odświeżania, wy-
przedzam kolejnych maratończyków biegnąc
swoim dobrym tempem. Mijamy 35 i 40 km,
wspinamy się do parku Gulhane u podnóża
Pałacu Topkapi, przebiegamy park i pod gór-
kę zmierzamy do meczetu Hagia Sophia, zo-
stawiamy go po lewej ręce i biegniemy ostat-
nie metry Hipodromem do mety zlokalizowa-
nej przy północnej bramie Meczetu sułtana
Achmeda. Tu już wielkie tłumy, wspaniała at-
mosfera i wreszcie meta. Dostajemy torby fo-
liowe z wodą, słodyczami, pamiątkową ko-
szulką. Rozglądam się, gdzie dekorują meda-
lami, ale okazuje się, że medal też w torbie.
Wyciągam medal, wieszam dumnie na szyi
i robię pamiątkowe zdjęcia. Młoda dziewczyna
ofiaruje się zrobić mi zdjęcie z metą w tle i jest
to fajne zdjęcie finiszu. Jestem zmęczony, ale
w dobrej formie. Biegło mi się dobrze i czas
uzyskany niezły – 3:52:07, co daje mi 1095 miej-
sce w klasyfikacji generalnej (na blisko 4000
uczestników, którzy przekroczyli metę) i 73
miejsce w kategorii wiekowej M55. Teraz trze-
ba odebrać torbę z autobusu z depozytami.

I tu już znowu bałagan. Nigdzie informacji,
gdzie te autobusy stoją, jak już je znajduję na
wielkim placu Hipodromu, to przy moim jest
ogromny tłum. Człowiek rozgrzany, spocony
chciałby się jak najszybciej ubrać w ciepłe ciu-
chy, a tu dwie nieporadne wolontariuszki sza-
mocą się w dużym autobusie w poszukiwaniu
właściwych toreb. Mnie dopisuje szczęście, bo
moja torba leżała na wierzchu i sam się obsłu-
guję. Wreszcie mogę ubrać coś ciepłego, wypić
moją wodę kokosową z puszki i udać się na
poszukiwania mojej żony. Znajdujemy się po
chwili – żona jest utrudzona i biegiem i drogą
z mety 10 km do mety maratonu. Wracamy do
hotelu, gdzie gorący prysznic i wygodne łóżko,
to najlepsze, co może się w tej chwili przyda-
rzyć. Wieczorem wychodzimy na kolację i wra-
camy szybko do hotelu. W poniedziałek wy-
prawa statkiem wycieczkowym po zatoce Zło-
ty Róg i Cieśninie Bosfor, we wtorek zwiedza-
nie placu Taksim i spacer ulicą Istilkal, gdzie
odnajdujemy kościół katolicki pod wezwa-
niem Św. Antoniego z Padwy. Jeszcze ostat-
nie pożegnanie z Hipodromem, ostatnie
zakupy i w środę rano wyjazd na lotnisko.
Odprawa bez kłopotów, lot do Berlina spo-
kojny i krótko po południu lądujemy w stolicy
Niemiec. Na drugi dzień powrót samochodem
do domu i operacja Stambuł zakończona.

Razem z moją biegającą żoną uzyskaliśmy
tytuł interkontynentalnych biegaczy (tak jest
napisane na pamiątkowym dyplomie), ja zali-
czyłem swój 31maraton a MBŻ (moja biegają-
ca żona) zaliczyła pierwsze 10 km. Podsumo-
wując, operacja Stambuł udana.

�

Znamy zwycięzców konkursu
„Bezpieczne wakacje 2014”

Konkurs jest jedną z form popularyzowa-
nia bezpiecznego zachowania, ograniczania
przestępczości i demoralizacji dzieci oraz mło-
dzieży. Jednym z jego celów jest edukowanie
i uwrażliwienie na właściwe zachowania w róż-
nych sytuacjach społecznych oraz kształtowa-
nie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecz-
nych zachowań przez dzieci i młodzież w co-
dziennych sytuacjach życiowych.

Do Komendy Powiatowej w Strzyżowie zo-
stało nadesłane 180 prac plastycznych przed-
stawiających m.in. bezpieczny pobyt nad wodą,
zagrożenie płynące z Internetu, bezpieczeń-
stwo na drodze i w miejscu zamieszkania. Ko-

Kronika
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listopad-grudzień 2014

misja wyłoniła spośród nadesłanych prac, naj-
lepsze na szczeblu powiatowym, które wezmą
udział w finale wojewódzkim.

Poniżej publikujemy listę zwycięzców.
Laureaci w kategorii wiekowej 7-9 lat:
I miejsce – Franciszek Bury – Szkoła Podsta-
wowa w Babicy
II miejsce – Julia Matłosz – Szkoła Podstawo-
wa w Godowej
III miejsce – Wiktoria Kawa – Szkoła Podsta-
wowa w Babicy
Wyróżnienia:
– Zuzanna Wojewódka – Szkoła Podstawowa
w Gwoźnicy Dolnej
– Anna Malec – Szkoła Podstawowa w Godo-
wej
– Apolonia Kawa – Szkoła Podstawowa w Ba-
bicy
Laureaci w kategorii wiekowej 10-12 lat:
I miejsce – Gabriela Czech – Szkoła Podsta-
wowa w Stępinie
II miejsce – Patrycja Kudłacz – Szkoła Podsta-
wowa w Stępinie
III miejsce – Izabela Bujak – Szkoła Podsta-
wowa w Jaszczurowej
Wyróżnienia:
– Kinga Kąkol – Szkoła Podstawowa w Gwoź-
nicy Dolnej
– Kinga Łyko, Gabriela Bober – Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej
Laureaci w kategorii wiekowej 13-15 lat:
I miejsce – Aleksandra Matłosz – Szkoła Pod-
stawowa w Gliniku Zaborowskim

II miejsce – Klaudia Grochowska – Szkoła
Podstawowa w Gliniku Zaborowskim.

Prace ze szczebla powiatowego zostały
przesłane do Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie, gdzie wezmą udział w finale
wojewódzkim. Uroczyste podsumowanie
i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnio-
nym autorom prac nastąpi w terminie uzgod-
nionym przez współorganizatorów, o czym
zostaną poinformowani zainteresowani.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie.

Policja przestrzega
przed oszustami

W środę 12 listopada do drzwi miesz-
kanki powiatu strzyżowskiego zapukało
dwóch mężczyzn. Poinformowali, że są pra-
cownikami zarządu budynków mieszkalnych
i sprawdzają kuchenki gazowe. Gdy kobieta
na chwilę wyszła z mieszkania, ukradli jej pie-
niądze i uciekli.

Mężczyźni zapukali do drzwi jednego
z mieszkań w Strzyżowie. Jeden z mężczyzn
poszedł z 78-letnią kobietą do kuchni, aby
sprawdzić, czy instalacja gazowa jest sprawna.
W tym samym czasie drugi z mężczyzn wszedł
do pokoju. Po kilkudziesięciu minutach poin-
formowali kobietę, że na dole w skrzynce na
listy zostawili dla niej jakiś dokument, po czym
wyszli z mieszkania. Kobieta, kiedy zoriento-
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wała się, że nie ma dla niej żadnej przesyłki,
wróciła do mieszkania. Sprawdziła zawartość
portfela, po czym okazało się, że została okra-
dziona. Złodzieje zabrali 6,5 tys. złotych.

Policja apeluje o ostrożność, gdy ktoś niezna-
jomy chce wejść do naszego mieszkania. Nie daj-
my się zwieść opowieściami o wymianie liczni-
ków, podpisywaniu korzystnych umów, sprawdza-
niu drożności rur kanalizacyjnych. Złodziej bez
żadnych skrupułów wykorzystuje łatwowierność
innych. W przypadku wątpliwości zawsze spraw-
dzajmy, czy przybysze rzeczywiście są pracowni-
kami firmy, za których się podają. Można to spraw-
dzić wykonując telefon do danej instytucji, czy też
przedsiębiorstwa sprawdzając tym samym ich wia-
rygodność. Jeśli intruzi są natrętni i mamy podej-
rzenia co do ich uczciwości, powiadamiajmy
o tym Policję.

Bardzo często ofiarami oszustów i złodziei są
ludzie starsi i samotnie mieszkający. Przestrzegaj-
my takie osoby przed nadmiernym zaufaniem wo-
bec obcych ludzi.

„Zachowaj trzeźwy umysł”
– debata szkolna

W piątek, 28 listopada br., w Miejskim Ze-
spole Szkół w Strzyżowie odbyła się debata
o tematyce antyalkoholowej. Spotkaniu przy-
świecało hasło „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Główny temat stanowiły informacje o szkodli-
wości i zagrożeniach związanych ze spożywa-
niem alkoholu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Strzyżowie wzięli udział w spotkaniu z ucznia-
mi II klas gimnazjum. Służby mundurowe re-
prezentował asp. Paweł Mikuszewski oraz st.
post Agnieszka Przebięda. Podczas wykładu
stróże prawa uświadamiali młodzież, w jakim
stopniu alkohol zmniejsza zdolność do racjo-
nalnego postępowania oraz oceny rzeczywi-
stości. Przybliżyli również procedury postępo-
wania wobec osób nieletnich i dorosłych znaj-
dujących się w stanie nietrzeźwości.

W gronie zaproszonych byli także adwo-
kat z kancelarii prawniczej w Strzyżowie
– Renata Strzępek, przedstawiciel Pogoto-
wia Ratunkowego ze Szpitala Powiatowego
w Strzyżowie – Piotr Żak oraz nauczyciel
MZS – Zbigniew Gełdon. Podzielili się oni
swoją wiedzą ze zgromadzoną młodzieżą,
omawiając konsekwencje prawne wyciąga-
ne wobec osób dopuszczających się jazdy
pod wpływem alkoholu.

Pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami
uczniowie szkoły zaprezentowali krótki pro-
gram artystyczny mówiący o przyjaźni, aser-
tywności, silnej woli oraz prawidłowej posta-
wie wobec osób spożywających i namawiają-
cych do degustacji trunków alkoholowych.

Oszustwa „na policjanta”
– bądźmy szczególnie ostrożni

Policja ostrzega przed tzw. oszustwami „na
wnuczka”. Prowadzone akcje profilaktyczne
przynoszą efekty. Funkcjonariusze otrzymują
coraz więcej zgłoszeń od starszych osób, które
wykazały się czujnością i nie dały się okraść.
Niepokojąca jest jednak liczba zgłoszeń doty-
cząca nowej metody kradzieży „na policjan-
ta”. W związku z tym apelujemy o ostrożność!

Coraz więcej osób ma świadomość tego,
w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak
nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie pozo-
stają jednak w tyle i modyfikują swoje działa-
nia. W ostatnim czasie często wykorzystywaną
przez nich metodą jest tzw. kradzież „na poli-
cjanta”. Sprawcy wykorzystują zaufanie spo-
łeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłu-
dzają pieniądze od starszych osób.
Jak działają sprawcy?

Sposób działania sprawców jest podobny.
Najpierw wykonują telefon podając się za człon-
ka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą
zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczu-
cie winy w starszej osobie z powodu tego, że
go nie poznaje. Proszą o pożyczenie dużej sumy
pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać
wykorzystane w celu pokrycia szkód po wy-
padku drogowym, na ważną operację, na za-
kup samochodu albo wakacji w promocyjnej
cenie. Oszuści są bezwzględni – umiejętnie
manipulują rozmową tak, by uzyskać jak naj-
więcej informacji i wykorzystać starsze osoby.

Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmo-
wy, do ofiary dzwoni kolejna, podając się za
funkcjonariusza CBŚ lub Policji. Na ogół prze-
stępca informuje rozmówcę o tym, że jest po-
tencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzed-
nia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudze-
nia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust zo-
stał namierzony. Nalega, aby osoba pokrzyw-
dzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy
z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub
prosi o wykonanie przelewu bankowego na
wskazany numer konta. „Fałszywy funkcjona-
riusz” podaje często wymyślone nazwisko,

a nawet numer odznaki, prosi, aby nie przery-
wać rozmowy telefonicznej i wybrać numer na
Policję. Wtedy inny głos w słuchawce przeko-
nuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpraco-
wania oszusta.

Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach
presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie
się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym.
Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze
pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią,
że gotówka przechowywana na koncie nie jest
bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp.
Przestępcy, podając się za funkcjonariuszy,
grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich
rozmówca nie będzie współpracował. Tuż po
przekazaniu pieniędzy, kontakt się urywa,
a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędno-
ściami ofiary.
Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować ostroż-
ność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszy-
wa się pod członka naszej rodziny i prosi
o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochop-
nych działań. Nie informujmy nikogo telefo-
nicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu
lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wy-
płacajmy z banku wszystkich oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy
o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc,
rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt
nie będzie nam miał za złe tego, że zachowuje-
my się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu
wywieranej przez oszustów. W szczególności
pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji
NIGDY nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą
też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszu-
kać podając się przez telefon za policjanta, za-
kończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawaj-
my się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wie-
my jak zareagować, powiedzmy o podejrza-
nym telefonie komuś z bliskich.

Statystyki są niepokojące – od 2006 roku
stale rośnie liczba oszustw popełnianych me-
todą „na wnuczka”. W 2013 roku doszło do
1264 oszustw przeprowadzonych tą metodą
a łączne straty poniesione przez pokrzywdzo-
nych wyniosły przeszło 11 mln złotych. Tylko
w I półroczu 2014 roku odnotowano już 762
przestępstwa metodą „na wnuczka” a łączne
straty poniesione przez poszkodowanych się-
gają 6 mln złotych. Nie jest to pełen obraz pro-
blemu. Część pokrzywdzonych wstydzi się bo-
wiem przyznać do tego, że padła ofiarą oszu-
stów i nie zgłosiło przestępstwa.

Policjanci zatrzymują kolejne osoby zajmu-
jące się oszustwami, jednak na miejsce jednej
rozbitej grupy oszustów pojawiają się kolejne.
Tym bardziej ważne jest więc, aby jak najwięk-
sza liczba osób, zwłaszcza starszych, miała świa-
domość tego, w jaki sposób działają przestęp-
cy i jak uchronić się przed kradzieżą.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób
młodych – informujmy naszych rodziców i dziad-
ków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wyko-
rzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zacho-
wać się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich
z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróć-
my uwagę na zagrożenie osobom starszym, o któ-
rych wiemy, że mieszkają samotnie. Zwykła ostroż-
ność może uchronić ich przed utratą zbieranych
latami oszczędności.

KPP w Strzyżowie
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Zawartość płyty jest znakomitą propozycją dla tych, którzy cenią
sobie takich mistrzów gatunku jak: Van Halen, Whitesnake, Rain-
bow, Bon Jovi czy Dio. Płyta powstała w śląskich studiach Maq Re-
cords oraz Regnat Audio. Materiał zarejestrował i zmiksował Piotr
Greenpeter.

Utwór „Julie” promujący płytę miał swoją premierę i grany jest
m.in. w Radio Rzeszów, Rock Time i Radio Centrum.

Steel Velvet to pochodząca ze Strzyżowa grupa, której muzyka
nawiązuje klimatem do najlepszych lat hard rocka, nie tylko zagra-
nicznych, lecz i polskich legendarnych artystów. Zespół powstał
w 2008 roku, grając do dziś w niezmienionym składzie: Paweł Soja
(wokal, gitara basowa), Dominik Cynar (gitara), Mariusz Belcer

Strzyżowski zespół podbija
muzyczną scenę rockową
20 listopada ukazała się najnowsza płyta zespołu Steel
Velvet – „Chwila”. To drugi krążek w dorobku tego mło-
dego zespołu, który nazwany został nową nadzieją pol-
skiego rocka. Album „Chwila” trafił do sprzedaży 1 grud-
nia 2014 roku i jest dostępny m.in. w Empiku i interneto-
wych sklepach muzycznych. Płytę promuje singiel „Ju-
lie”, do którego nagrano teledysk.

(gitara, wokal), Robert Ziobro (perkusja). Zespół zagrał niemal
200 koncertów w różnych rejonach Polski, występując w klubach
oraz na dużych plenerowych scenach z takimi grupami jak: Tsa,
Turbo, Złe Psy, Proletariat, Oddział Zamknięty, Mech, Kat, Dżem
czy Kobranocka.

W swoim dorobku fonograficznym posiadają demo (2009), na-
graną w 2011 debiutancką płytę zatytułowaną „LuZ”, zawierającą
dziesięć hard rockowych utworów utrzymanych w klimacie lat
70/80’. Ponadto dwa zarejestrowane klipy „Wczorajszy Jazz” oraz
„Soczewki” promujące utwory z płyty. (www.steel-velvet.pl)

ap
W numerze styczniowo-lutowym „Wagi i Miecza” ukaże się wywiad z zespołem.

(i przymrużonym okiem...)

Co jest potrzebne do szczęścia kobiecie?
Kobiecie do szczęścia potrzebny jest mężczy-
zna, który będzie patrzył na nią cielęcym wzro-
kiem i uważał ją za siódmy cud świata. Reszta
to dodatki.

Zbliżając się do momentu, w którym
czeka mnie tylko echo pustych korytarzy,
herbata pod kocem, najnowszy odcinek po-
pularnego serialu na osłodę i ciche łkanie
wiatru w nieszczelnych oknach, postanowi-
łam się zbuntować i nie pozwolić na takie
marnotrawstwo mnie samej, takiej przecież
jedynej w swoim rodzaju i unikalnej (też
tak o sobie myślisz, co?). Czytając mnóstwo
literatury dotyczącej tematu znalazłam od-
powiedź na wszystkie dręczące mnie pyta-
nia i zdziwiłam się, że była tak prosta. Uwa-
ga ... werble!... Kochaj siebie! Innych w wol-
nych chwilach.

Czy to działa? Oj, działa. Natychmiast
bowiem zaczęłam wprowadzać w czyn to,
czego się nauczyłam. Do tej pory byłam
zwolenniczką „byleby mi było wygodnie”, co
w praktyce oznacza „dobra, poddaję się,
żyjcie dalej beze mnie, czniam to”.

Teraz wprowadziłam w życie nowe ha-
sło „LŚNIJ!”. Oczywiście, lśnienie od 5.30
rankiem wymaga nieco nakładu pracy, ale
opłaca się stokrotnie. Słuchanie swingu po-
maga ogromnie.

Jak testować, czy lśnimy wystarczająco?
Skocz do sklepu w swoim dresie, bluzie
z kapturem i sprawdź, ilu mężczyzn będzie
się za tobą oglądać. Jeśli masz więcej niż
cztery dziesiątki na swoich skonanych ple-
cach, to... zgaduję, że żaden (lśnienie w dre-
sie to następny, dużo trudniejszy etap).
OK. A teraz pokonaj tą samą drogę w swo-
jej lśniącej postaci, drobiąc w bucikach na
obcasach... i co? Matko! Świat składa się
z samych mężczyzn pragnących ułatwić ci
dotarcie z punktu A do punktu B, otwiera-
jących lub wybijających dla ciebie drzwi jed-
nym mocnym kopniakiem. Nie wierzycie?
Opowiem wam historię...

Wróciłam do domu po wieczornym uda-
wanym joggingu (udawany jogging opiszę
innym razem), stanęłam pod drzwiami ma-
rząc jedynie o łyku zimnej wody i płaskiej
powierzchni łóżka, włożyłam klucz do dziur-
ki, szarpnęłam (a energię mam za pięć osób
i tura) i... w ręce została sama góra z bre-
loczkiem. Zimna woda znajdowała się poza
moim zasięgiem, mogłam popatrzeć na nią
jedynie przez zamknięte wcześniej dokład-
nie okno w kuchni. Oczywiście straciłam
głowę. Po chwili beznadziejnego miotania
się tu i tam, przypomniałam sobie, że mam
lśnić. Wyjęłam komórkę, wykręciłam numer
policji, starając się brzmieć rzeczowo i spo-

kojnie (zapomniałam oczywiście adresu
i miałam kłopoty z przeliterowaniem wła-
snego nazwiska).

Po 10 minutach podjechali uprzejmi po-
licjanci i z troską w głosie zapytali, o co cho-
dzi. Lśniłam tak, że chyba dostałam żyla-
ków na powiekach. Cel jednak uświęca środ-
ki, bo już po 15 minutach policjantów było
sześciu i odbywali ważną naradę na temat:
jak wejść do mojego domu bez zniszczeń.
Byłam zaopiekowana, zostałam nawet po-
częstowana papierosem i propozycją kawy.
Weszli i naprawdę nie zniszczyli nic.

Małe testy można przeprowadzać na cze-
kających na nas taksówkarzach. Widzisz go
przez okno. Siedzi zgarbiony, dłubie w no-
sie albo w zębach i niecierpliwie zerka na
zegarek. Teraz, dajesz! Wychodzisz i lśnisz!
I z leniwego starego niedźwiedzia robi się
wygłodniały tygrys z błyskiem w oku. Skacze
dookoła na jednej nodze, odbiera twoją to-
rebeczkę i kładzie na siedzeniu obok ciebie.
Gotów ci nieba przychylić i wozić cię w tej
taksówce do końca świata (nie mówiąc
o tym, że zapłacisz mniej).

Rodzi się pytanie: PO CO?
Żeby było przyjemnie. Jemu i tobie.

I żeby uprzyjemnić sobie dzień tym specjal-
nym błyskiem w oku mężczyzny.

Czarny Pieprz

Szczęście jest kobietą, czyli kochaj bliźniego
swego (a jeśli jest wysoki i przystojny,

nie będzie to chyba takie trudne?)
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Jako że wyraz „barszcz” ma tylko jedną
samogłoskę, postanowiłam ją pominąć (i tak
pewnie nikt nie zauważy...). Ostatnio w pra-
cy robiłam barszcz i wyszedł taki pyszny, że
postanowiłam jeszcze przed Wigilią dać cynk
na wykon. Chwalę się troszeczkę nie dlate-
go, że jestem tanią barszczową królową, ale
ponieważ niedawno postanowiłam zrobić
sobie tę zupkę sama. Butnie zawierzyłam
swoim umiejętnościom i nie zadzwoniwszy
po konsultacje do Rodzicielki, porwałam się
z motyką. I co? I słabiutko... Mamy trzeba
słuchać! Moja zupa była naprawdę niecieka-
wa. A wczoraj? Proszę! Wystarczyło kilka
rozmów z Mamutem i od razu sukces. Mam
nawet proporcje.

Otóż – na 0,5 kg buraków dajemy 0,25 kg
włoszczyzny i 1 gram suszonych grzybów.
Według tej proporcji dałam więc: 2,5 kg bu-
raków i ponad kilogram innych włoszczyzn
(typówka – marchew, pietruszka, seler, por),
kilka ząbków czosnku. To wszystko obrałam
wieczorem, włożyłam do garnka i zalałam
wodą, żeby się nastało przez noc. W misecz-
ce namoczyłam też grzyby (trochę więcej
– przyznaję). Rano nastawiłam to wszystko,
dodałam namoczone grzyby wraz z wodą
i zagotowałam. Jedyną innowacją, na jaką
sobie pozwoliłam, było dodanie szarej rene-
ty przekrojonej na krzyż.

Jak się zaczęło gotować, zmniejszyłam bar-
dzo ogień, bo przy dużym bulgotaniu zupa
traci piękny kolor na rzecz rdzawego, który
jest niewyjściowy. Na końcu przecedziłam
wszystko, dodałam półlitrową butelkę kwasu
buraczanego i jedną dużą cebulę poszatko-
waną i podsmażoną na oleju. No i doprawi-
łam – tylko sól i pieprz. Jak nim popiłam ru-
skie pierogi, naszła mnie myśl, że zestaw „pie-
róg – barszcz” jest jak: „mozzarella – bazylia –
pomidor” i parę innych evergreenów.

Muszę też przeprosić za brak zdjęć, ale
tym razem gotowałam w pracy i nie wzięłam
żadnej camery, nawet obscury, więc pisani-
na musi wystarczyć tym razem.

A do brszczu można zrobić coś napraw-
dę smacznego. Jako wielka fanka ciasta
drożdżowego we wszystkich odsłonach, będę
je promować, gdzie się da. I przekonywać,
że jest proste, dość szybkie w przygotowa-
niu, a jego wyrabianie, to wcale nie „droga
przez piekło” (gdzie Sean Penn ciągle nie
może się napić, a J.Lo kusi czerwoną su-
kienką). Jeśli chodzi o mnie, to ciasto droż-
dżowe gniotę sobie już od końcówki pod-
stawówki (ośmioletniej), tak mnie kiedyś
nauczyła nasza supermama, która gotuje wy-
śmienicie. Jako jedyna z latorośli wykazałam
zainteresowanie, okazało się to fajną zabawą
i teraz robię już na oko. Postaram się oczy-
wiście ponieść trochę kaganek oświaty i po-
dać jakieś sensowne proporcje.

Zacznę od tego, co właściwie będziemy
piec. Paszteciki drożdżowe. Zastanawiam się,
dlaczego „paszteciki”, przecież nie będę tam
ładowała pasztetu, ani tym bardziej paszte-
towej, mama też nie miała tego w zwyczaju.
Nie wiem, nie znam się, mnie ta nazwa pasu-
je, od razu wiadomo, o co chodzi. Czego
będziemy potrzebować?
Ciasto drożdżowe:
•  mąka, około pół kilograma (im mniejsza
liczba określająca typ mąki, tym lepiej, a jak
jeszcze ją przesiejemy przez drobne sitko,
będzie cudownie) •  drożdże, nie więcej niż
pół opakowania •  dobra szczypta soli •  cie-
pła woda (powiedzmy że szklanka) •  łyżecz-
ka cukru, niech się dróżdż pożywi •  łyżka ole-
ju, masła lub oliwy.

Rozpuszczamy drożdże w wodzie, do-
dajemy cukier, wsypujemy mąkę i sobie
ugniatamy. Mąki musi być tyle, żeby ciasto
miało właściwą konsystencję. Co znaczy wła-
ściwą? Żeby nie było za rzadkie ani za gęste
i jestem tutaj przekonana, że wyrabiacz bę-
dzie doskonale wiedział, o jaki stopień wy-
robienia mi chodzi. Ma być gładkie, spręży-
ste, odchodzić od rąk. Jak już zacznie od-
chodzić, musimy je jakoś zatrzymać, bo nie
zrobimy pasztecików bez ciasta, dodajemy
więc łyżkę tłuszczu i wyrabiamy jeszcze tro-
chę. Chciałabym w tym miejscu uspokoić
wszystkich ortodoksów i powiedzieć, że ja
też na początku robiłam zaczyn, czekałam
aż urośnie i dopiero robiłam ciasto. Uwa-
żam jednak, co wynika tylko i wyłącznie
z autopsji, że do takich wypieków jak rze-
czone paszteciki czy pizza, taka obróbka wy-
starczy, natomiast do poważnego, słodkie-
go placka lub pączków jest to jak najbar-
dziej wskazane. Wracając do głównego wąt-
ku, ciasto odkładamy w ciepłe miejsce, przy-
krywamy ściereczką i pozostawiamy do wy-

(w kuchni...)

Świecka tradycja.
Brszcz i paszteciki

drożdżowe

rośnięcia, doglądając tego procesu raz po
raz. I zaczynamy zajmować się farszem.
Farsz:
•  około 30 dag pieczarek •  garść suszonych
grzybów (uprzednio namoczonych) •  pół kilo
kapusty kiszonej, którą w większości przy-
padków należy przepłukać, ale najpierw
sprawdźcie jak smakuje, bo ostatnio mój
ukochany przepłukał i straciła za wiele sma-
ku •  2 jajka • bułka tarta.

Kapustę i grzyby najlepiej przepuścić
przez maszynkę do mielenia, ale jeśli jej nie
posiadacie, drobne posiekanie wystarczy.
Potem dusić do miękkości i doprawić dość
wyraźnie – nadzienie powinno być odrobinę
za słone i za pieprzne. Jak przestygnie, do-
dajemy jajko i bułkę tartą, żeby miało faj-
niejszą konsystencję.

Jeśli w tym czasie ciasto podwoiło swoją
objętość, rozwałkowujemy je na duży pro-
stokąt, na środku układamy wałeczek z na-
dzienia, smarujemy jeden bok białkiem jaj-
ka, zawijamy jak makowiec i sklejamy do-
kładnie bok (do tego potrzebne nam biał-
ko). Potem kroimy sobie ten walec pod lek-
kim skosem na małe paszteciki. Układamy
na posmarowanej tłuszczem lub wyłożonej
papierem blaszce i wkładamy do piekarnika,
nagrzanego do 160 stopni. Pieczemy około
15-20 minut, aż się zrumienią. Aha, przed
włożeniem do piekarnika smarujemy
wierzch żółtkiem, możemy też posypać kmin-
kiem, sezamem lub co tam mamy na podo-
rędziu. Jak są gotowe, wyjmujemy, a potem
następuje rozpasana konsumpcja, najlepiej
w towarzystwie czerwonego barszczu.

Gotowała i opowiadała – Magdalena
Kisielewska (blog: „Wielka pyszność”)

Zdjęcie wykonała – Danuta Iwan z bloga
„Co mi w duszy gra” (warto zajrzeć!)



„Stół Bożonarodzeniowy” w BPGiM w Strzyżowie
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Fot. A. Słowik

Prace
Alicji

Zdrady

Prace
Andżeliki Szarek

Prace
wykonane

przez podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Strzyżowie

P
ra

ce
Iw

o
n

y
Ś

w
ie

rc
ze

k

Prace Magdaleny Golenia

Fot. P. Lasota




