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W numerze

Pochód, któremu przewodniczyła Strzyżowska Orkiestra Dęta oraz członkowie
Organizacji Społeczno-Wychowawczej „Strzelec”, wyruszył tradycyjnie z ulicy Da-
szyńskiego, a pod pomnikami Katyńskim oraz Żołnierzy Poległych w I i II Wojnie
Światowej delegacje gminy i powiatu strzyżowskiego złożyły wiązanki kwiatów. Na-
stępnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła farnego, by podczas mszy świętej,
której przewodniczył ks. Jan Wolak, modlić się o dobro Ojczyny – tej dużej – Polski,
oraz tej małej, bliskiej – Ziemi Strzyżowskiej.

Główna część uroczystości miała miejsce na strzyżowskim rynku. Tam pod Po-
mnikiem Niepodległości burmistrz Mariusz Kawa przywitał licznie zebranych na
uroczystości, dziękując m.in. pocztom sztandarowym, orkiestrze, delegacji wojska,
strzelcom, nauczycielom oraz młodzieży i dzieciom szkół z terenu gminy Strzyżów.
Ich udział w obchodach, jak podkreślał burmistrz Kawa, nadaje im uroczysty oraz
szczególny charakter. Przemówienie nawiązujące do wydarzeń sprzed 224 lat, kiedy
to Sejm Czteroletni, po burzliwej debacie, przyjął przez aklamację ustawę rządową,
która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja, wygłosił Starosta Strzyżowski
Robert Godek. Tradycyjnie pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów m.in.
przez delegacje gminy i powiatu, wojska, strzelców itd. Okolicznościowy program
artystyczny przygotowały uczennice Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie, którego
dopełnienie stanowiły pieśni patriotyczne odegrane przez orkiestrę dętą. Na zakoń-
czenie uroczystości przygotowano miłą niespodziankę – w niebo poszybowała setka
biało-czerwonych balonów.

Jak co roku można było wpłacać datki na Specjalny Fundusz na Remont i Odnowę
Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej. Zebrano kwotę 2290 zł, a wpłat dokonali:
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana”
Danuta Znamirowska
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strzyżowie
Gminy Zespół Gospodarczy Strzyżów
Koło Demokratycznej Armii Krajowej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie
Komendant Powiatowy Policji Wierzchowski Zenon
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Marek Szorc
Nadleśnictwo Strzyżów
Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o. Strzyżów
Radny RM Piotr Tomkowicz
Samorząd Uczniowski Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej
Wacław Szary
Zakład Masarsko-Wędliniarski Czesław Fiołek
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak
Zespół Szkół w Czudcu
Zespół Szkół w Dobrzechowie
Zespół Szkół Wysoka Strzyżowska
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Strzyżów

A. Kozioł

Strzyżów świętował
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Wyjątkową oprawę miały tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
w Strzyżowie. Po raz pierwszy tłem dla głównych uroczystości stał się strzy-
żowski rynek, skąpany tego dnia w słońcu. Uczestnicy pochodu otrzymali tak-
że biało-czerwone kotyliony, które stały się wyrazem przywiązania i szacunku
Strzyżowiaków do barw i symboli narodowych.
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Informacje z VI i VII sesji Rady Miejskiej
w Strzyżowie

W dniu 26 marca br. odbyła się VI
sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Pod-
czas sesji radni zapoznali się m.in. ze spra-
wozdaniem z działalności Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżowie za 2014 rok, sprawozda-
niem z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Strzy-
żów, sprawozdaniem z realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Strzyżów na 2014 rok, informacją
z realizacji Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomani dla Gminy Strzy-
żów. Na temat swojej działalności pomię-
dzy sesjami mówił Burmistrz Strzyżowa
Mariusz Kawa oraz jego zastępcy: Walde-
mar Góra i Dagmara Preisner.

Radni rozpatrzyli projekty uchwał:

••••• w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Strzyżów.

Na realizację programu, który obo-
wiązuje do marca 2016 roku, przeznaczo-
no z budżetu Gminy Strzyżów 31 tys. zł.
Głównym celem programu jest m.in. za-
pewnienie schronienia zwierzętom bez-
domnym zarówno w schroniskach, jak
i u osób prywatnych wyrażających chęć
opieki nad zwierzętami, dokarmianie
zwierząt wolno żyjących oraz edukacja
mieszkańców gminy w zakresie obowiąz-
ków właścicieli zwierząt wobec nich.

••••• w sprawie przyznania nagrody
i wyróżnienia za osiągnięte wyniki spor-
towe oraz za osiągnięcia w działalności
sportowej.

Jednorazową nagrodę w wysokości
500 zł brutto przyznano Tomaszowi Błą-
dzińskiemu ze Strzyżowa. Tomasz Błądziń-
ski jest uczniem II klasy liceum w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie oraz
zawodnikiem AKS Resovia Rzeszów.
Wśród licznych osiągnięć zdobył m.in.:
3 miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich
w Spale w piłce siatkowej (2012 r.), I miej-
sce w II Ogólnopolskim turnieju piłki siat-
kowej chłopców „O Złotą Koronę Bobo-
wej” (2013 r.), III miejsce w XIX Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce
siatkowej w Łodzi (2014 r.).

••••• zmieniającą uchwałę Nr V/41/15
Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 lu-

tego 2015 roku w sprawie zmiany uchwa-
ły Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr IV/
28/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku,
w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na
2015 rok,

••••• zmieniającą uchwałę nr IV/28/15
Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
29 stycznia 2015 roku, w sprawie budże-
tu Gminy Strzyżów na 2015 rok,

••••• zmieniającą uchwałę Nr IV/29/15
Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Strzyżów.

W ramach ww. uchwał dokonano prze-
sunięć środków pomiędzy działami kla-
syfikacji budżetowej, oraz podziału środ-
ków otrzymanych z różnych źródeł do
budżetu gminy Strzyżów m.in. w ramach
refundacji wynagrodzeń przez Powiato-
wy Urząd Pracy.

* * *

W dniu 23 kwietnia odbyła się VII se-
sja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Podczas
sesji radni zapoznali się m.in. ze sprawoz-
daniem z realizacji programu współpracy
Gminy Strzyżów z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie oraz spra-
wozdaniem Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej z realizacji uchwały Nr V/40/
15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
26 lutego 2015 roku w sprawie przepro-
wadzenia kontroli problemowej.  Na te-
mat swojej działalności pomiędzy sesjami
mówił burmistrz Kawa oraz jego zastępcy.

Podjęto uchwały:

••••• w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Strzy-
żowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie ustalenia dni i godzin otwie-
rania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicz-
nych i usługowych na terenie Gminy
Strzyżów.

Uchwała jest m.in. efektem zgłasza-
nych przez lokalnych przedsiębiorców
krytycznych uwag i opinii co do zakresu
regulacji, jak i funkcjonowania uchylonej
uchwały.

••••• w sprawie wyrażenia stanowiska
w przedmiocie projektowanej komplek-
sowej modernizacji drogi wojewódzkiej
Nr 988.

Radni wyrazili aprobatę i podzięko-
wanie dla Samorządu Województwa Pod-
karpackiego za podejmowanie działań
zmierzających do kompleksowej moder-
nizacji drogi nr 988, a co się z tym wiąże
budowy dużej obwodnicy Strzyżowa.
Wyrazili także nadzieję na niezwłoczne
rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji.

••••• w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie okresu realizacji projektu
systemowego pn. „Czas na aktywność
w Gminie Strzyżów” w 2015 roku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Strzyżowie realizuje projekt
pt. „Czas na aktywność w Gminie Strzy-
żów” w okresie od 1 stycznia 2013 r. do
30 czerwca 2015 r. na podstawie umowy
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pra-
cy w Rzeszowie. Realizacja projektu ma
na celu zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu poprzez wzrost kompetencji
społecznych i zawodowych klientów Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Istnieje możliwość przedłużenia
realizacji projektu do września br., co
pozwoli objąć projektem większą liczbę
osób. Konieczna jest jednak zgoda Rady
Miejskiej, której wyrazem jest powyższa
uchwała.

••••• w sprawie zawarcia porozumie-
nia z Gminą Wiśniowa.

Porozumienie dotyczy przywrócenia
do użytkowania kładki pieszej na rzece
Wisłok w miejscowościach Markuszowa-
Dobrzechów. Kładka, ze względu na swój
stan techniczny i związane z nim bezpie-
czeństwo użytkowania, musi zostać wy-
remontowana, a porozumienie określa
wzajemne obowiązki i zakres prac do wy-
konania przez obydwie strony umowy.

••••• zmieniającą uchwałę nr IV/28/15
Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
29 stycznia 2015 roku w sprawie budże-
tu Gminy Strzyżów na 2015 rok.

W ramach uchwał dokonano przesu-
nięć środków pomiędzy działami klasy-
fikacji budżetowej, oraz podziału środ-
ków otrzymanych z różnych źródeł do
budżetu gminy Strzyżów.

ap
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Na przełomie 2012/2013 roku, na
mocy rozporządzenia ówczesnego mini-
stra sprawiedliwości, 79 najmniejszych
sądów rejonowych w kraju zostało wydzia-
łami zamiejscowymi innych sądów rejo-
nowych, w tym również sąd w Strzyżowie,
który stał się wydziałem Sądu Rejonowe-
go w Rzeszowie. Reforma wywołała pro-
testy m.in. samorządów, które podkreśla-
ły wagę i rolę małych sądów w lokalnych
społecznościach. Czas pokazał także, że
reforma nie przyniosła w wielu przypad-
kach oczekiwanych rezultatów: zmniejsze-
nia przewlekłości toczących się spraw czy
oszczędności. Wręcz przeciwnie – koszty
pracy sądu jako wydziałów zamiejscowych
są zdecydowanie większe, a dostęp miesz-
kańców powiatu strzyżowskiego do sądu
został znacznie ograniczony.

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych, która weszła w życie
w lipcu 2014 roku, wprowadziła czytelne
oraz obiektywne kryteria tworzenia i zno-
szenia sądów rejonowych: tworzone są dla
obszaru jednej lub kilku gmin, w których
mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców,
jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpły-
wających z tego obszaru wynosi co naj-
mniej 5 tys. rocznie.

– W tej chwili strzyżowski sąd spełnia
obydwa wymagane kryteria: jest odpowied-
nia ilość spraw, powiat liczy ponad 62 tys.
mieszkańców – tłumaczy pani poseł.
– Dziś zwiedzałam sąd w Strzyżowie, roz-
mawiałam z jego pracownikami, panią
prokurator, kuratorami a także z adwoka-
tami, którzy reprezentują interesy obywa-
teli w sądzie. Wszyscy oczekują przywró-
cenia sądu w Strzyżowie do rangi rejono-
wego i podają istotne argumenty na to: jest
to choćby wożenie dowodów rzeczowych
35 km do Rzeszowa i z powrotem, doku-
mentów przeznaczonych dla prezesa sądu
i księgowości, ograniczenie pracy kasy
sądu – to jest utrudnienie i pomnażanie
kosztów. Sąd ma być blisko obywatela, by
mogły współpracować z sobą wszystkie or-
gany, które są do tego potrzebne: proku-
ratura, policja, sędziowie, adwokaci, żeby
obywatel wiedział, że ta instytucja działa
sprawnie – wyjaśnia.

Pani poseł bardzo pozytywnie oceniła
bazę lokalową sądu i prokuratury, doko-
nane remonty i adaptację przyległych bu-

dynków. Zaangażowano duże środki z bu-
dżetu państwa i dobrze je wykorzystano.
Główny budynek sądu pochodzi z XIX
wieku i jest pięknie odnowiony. Wrażenie
robią też przechowywane w archiwum
księgi wieczyste, które mają nie tylko war-
tość sądową, ale są cenne ze względu na
historię i kulturę sądownictwa w Polsce.

Przywrócenie sądu rejonowego w Strzy-
żowie, to tylko kwestia czasu – pozostaje
tylko podjęcie decyzji przez rząd. Stosow-
ne zabiegi formalne zostały już poczynio-

Posłanka Renata Butryn w Strzyżowie
W dniu 15 kwietnia br. Strzyżów odwiedziła Renata Butryn – Poseł na Sejm RP VII kadencji, polityk, działaczka społecz-
na, zaangażowana w rozwój Stalowej Woli i Podkarpacia. Wizyta posłanki w naszym mieście związana była z jej zaan-
gażowaniem w sprawę przywrócenia zlikwidowanych sądów rejonowych na Podkarpaciu. – Chcemy żeby rząd przywró-
cił sądowi w Strzyżowie rangę Sądu Rejonowego – mówi posłanka Butryn. – Strzyżów na to zasługuje: jest miastem
powiatowym i przede wszystkim spełnia wymagane kryteria.

ne: Stowarzyszenie Sędziów Polskich wy-
stosowało notę do Ministerstwa Sprawie-
dliwości, przesłano też dane statystyczne
potwierdzające liczbę wpływających do
sądu w Strzyżowie spraw. Pozytywny lob-
bing prowadzą władze gminy, osoby zwią-
zane ze Strzyżowem, reprezentanci pale-
stry. – Wszyscy chcemy, żeby stało się to
jak najszybciej; dobrze gdyby był to czer-
wiec-lipiec tego roku – podkreśla Renata
Butryn.

A. Kozioł, T. Rykała

Prognoza pogody ze Strzyżowa
na antenie TVP Rzeszów

Od 22 do 26 kwietnia br. na antenie TVP Rzeszów prezentowana była prognoza
pogody, w której pokazane zostały atrakcje ziemi strzyżowskiej. Pogodę z akcentem
strzyżowskim obejrzeć można było po wydaniach serwisu informacyjnego „Aktual-
ności” o godz. 19.00, 20.30 i 22.30. Be-
ata Guberant rozmawiała na temat
atrakcji sportowo-rekreacyjnych miasta
i okolic m.in. z Burmistrzem Strzyżo-
wa Mariuszem Kawą, dyrektorem Cen-
trum Sportu, Turystki i Rekreacji Ry-
szardem Kwiatkiem, dyrektor Muzeum
Samorządowego w Strzyżowie Moniką
Bober. Serdecznie zapraszamy na stro-
nę www.rzeszow.tvp.pl, gdzie można
obejrzeć odcinki pogody ze Strzyżowa.

Fot. A. Kozioł

Fot. K. Szaro

Poseł Renata Butryn podczas wizyty w Strzyżowie odwiedziła strzyżowski sąd, spotkała się także z burmistrzem
Mariuszem Kawą

W skrócie
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W konkursie „LGD od kuchni”, któ-
ry był organizowany już po raz czwarty,
udział wzięło sześć reprezentacji Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu działania
LDG. Zgodnie z regulaminem panie zgło-
siły do oceny po dwa rodzaje pierogów.
KGW Oparówka, jako reprezentant

Gminy Wiśniowa, zaprezentowały popu-
larne na swoim terenie pierogi bidule
oraz pierogi z dudami. KGW Węglówka
wydelegowane przez Gminę Korczyna
– pierogi czosnkowe (z czosnkiem nie-
dźwiedzim) i pierogi z kiszoną kapustą
i grzybami.

KGW Pustyny z Gminy Krościenko
Wyżne: pierogi razowe i pierogi ze słodką
kapustą i serem.

Gminę Strzyżów reprezentowały dwa
zespoły: KGW Wysoka Strzyżowska Gór-
na – podała do oceny pierogi z serem
i czosnkiem niedźwiedzim oraz pierogi
z soczewicą, natomiast Strzyżowskie Sto-
warzyszenie Kobiet Wiejskich – pierogi
z serem i słodką kapustą oraz pierogi z ka-
szanką. Panie z KGW Odrzykoń, repre-
zentujące Gminę Wojaszówka, przygoto-
wały na konkurs pierogi chłopskie i piero-
gi drożdżowe z kapustą.

Kulinarne starcie KGW, czyli…

Pierogi na 100 sposobów
Barwne stosika wypełnione tradycyjnymi daniami, panie w strojach regionalnych, muzyka ludowa, a na stołach królo-
wały pierogi. W takich klimatach, 3 maja br. w Strzyżowie na placu przy DK „Sokół”, odbyła się prezentacja potraw „LGD
od kuchni”, której hasłem przewodnim było „Pierogi na 100 sposobów”. Organizatorem prezentacji było Stowarzysze-
nie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania. Imprezie towarzyszył Polsko-Słowacki Piknik „Po sąsiedzku”
zorganizowany w ramach Polsko-Słowackiego Jarmarku Kulturalnego, a także konkurs „Dawnych wypieków smak”.

Trudny wybór
Komisja konkursowa oceniająca wysi-

łek kulinarny pań miała nie lada problem.
Poziom tradycyjnych pierogów, a co naj-
ważniejsze ogromny wachlarz różnorodno-
ści przyprawiał o zawrót głowy. Nie mniej

jednak werdykt zapadł i na podium stanęły
laureatki.

I miejsce zajęło KGW Odrzykoń,
II miejsce – KGW Węglówka, III miejsce
przyznano – Strzyżowskiemu Stowarzysze-
niu Kobiet Wiejskich, pozostałe koła otrzy-
mały wyróżnienia.

Laureatki jako nagrody otrzymały drob-
ny sprzęt AGD m.in.: termos stalowy do
transportu żywności, blender wielofunkcyj-
ny, termos do zup oraz blender ręczny.

Ciasta na medal

Jednocześnie z Konkursem „LGD od
kuchni” odbył się Konkurs „Dawnych wypie-
ków smak”, organizowany przez Strzyżowskie
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Osiem
KGW na swoich stołach przygotowało praw-
dziwe przysmaki m.in.: pampuchy, serniki,
pierniki, miodowniki, szarlotki itd. Najwięk-
sze uznanie w oczach komisji miał makow-
nik zawijany, przygotowany przez KGW
z Glinika Charzewskiego. Za nimi uplasowa-
ły się panie z Żarnowej, a na trzecim miejscu
były gospodynie z Grodziska. W nagrodę
wszystkie koła otrzymały nagrody pieniężne
oraz drobny sprzęt kuchenny.Podczas pikniku wystąpił m.in. zespół „Twierdzanie”

Fot. A. Łapkowski

Fot. A. Łapkowski

Panie z KGW Odrzykoń zajęły w konkursie „LGD od kuchni” pierwsze miejsce
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Fot. K. Szaro

Zwyciężczynie konkursu „Dawnych wypieków smak” – panie z KGW w Gliniku Charzewskim

Nagrody dla liderów
Podczas pikniku majowego odbyło się

również podsumowanie Konkursu „Lide-
rzy Lokalnych Społeczności” organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Czarnorzecko-
Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.
W Konkursie mogły wziąć udział m.in.: or-
ganizacje pozarządowe (stowarzyszenia
i fundacje), grupy nieformalne (np. koła go-
spodyń wiejskich, kluby seniora i sołectwa).
Zgłaszający opisali inicjatywy realizowane
przez siebie w okresie od 01.01.2014. do
31.03.2015., a komisja konkursowa na pod-
stawie tych danych oceniła poziom ich ak-
tywności i przyznała nagrody.

Pierwsze miejsce otrzymało „Towarzy-
stwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka”,

Na uczestników Pikniku czekały m.in.:
- degustacja regionalnych, tradycyjnych potraw polskich i słowackich,
- prezentacja ludowych tańców, pieśni, przyśpiewek i obrzędów.

Podczas Pikniku w DK „Sokół” została otwarta wystawa prac powstałych podczas pleneru malarskiego w Svidniku, która
potrwa do 16.05.2015 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.jarmarkkulturalny.strzyzow.pl

GMINA STRZYŻÓW WRAZ Z MIASTEM SVIDNIK
informują, że w dniu 03.05.2015 r. na placu przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbył się

Polsko-Słowacki Piknik „Po sąsiedzku”
realizowany w ramach projektu „Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny”

Projekt „Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Polska – Republika Słowacka 2007-2013

ceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, Sto-
warzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Twier-
dza, Grupa aktywnych kobiet, działająca przy
Świetlicy Wiejskiej w Godowej, Grupa nie-
formalna „Sołectwo Łęki Strzyżowskie”,
„Klub Miłośników Książki i Biblioteki”,
działający przy Bibliotece Publicznej Gmi-
ny i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie,
Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiej-
skich oraz Zespół ds. promocji zdrowia Li-
ceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.

Wszyscy nagrodzeni dodatkowo zostali
uhonorowani statuetkami ze skrzydłami, bę-
dące symbolem m.in. twórczości, pomysło-
wości, wiedzy i działania. Wszystkim nagro-
dzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy
do realizacji kolejnych pomysłów i projektów.

Andrzej Łapkowski

Fot. K. Szaro

Pierwszą nagrodę w konkursie „Liderzy Lokalnych Społeczności” odbiera
Jerzy Kaleta – prezes „Towarzystwa Sportowego Pro-Familia” z Wojaszówki

Fotorelacja z Pikniku na okładce

drugie – Grupa Inicjatywna
„Moja klasa” czyli Klasa 2E
Liceum Ogólnokształcące-
go im. A. Mickiewicza
w Strzyżowie. Klasa liczy 24
osoby a jej wychowawcą jest
nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie Grzegorz
Adamczyk. Trzecie miejsce
zajęła Grupa inicjatywna
„Grupa nieformalna aktywu
społecznego wsi Iskrzynia”.
W nagrodę otrzymali nowo-
czesne tablety o różnych pa-
rametrach. Natomiast wy-
różnienie w Konkursie
otrzymali: Wolontariat
Szkolny, działający przy Li-
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Saluti dall’Italia e dalla Polonia
– pozdrowienia z Włoch i z Polski

Dobiegł końca realizowany przez Gminę Strzyżów projekt pn. „Saluti dall’Italia e dalla Polonia – wymiana doświadczeń
w zakresie promocji produktu lokalnego”, którego celem była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie
budowania marki oraz promocji produktów lokalnych; stworzenie możliwości nawiązania współpracy między producen-
tami lokalnych wyrobów z Polski i Włoch oraz gospodarcze i kulturowe zbliżenie społeczności lokalnych Strzyżowa
i Bagnacavallo.

Jednym z ważniejszych wydarzeń re-
alizowanego projektu były zorganizowa-
ne w niedzielę 29 marca br. na Rynku
w Strzyżowie Targi produktów lokal-
nych. Wzięło w nich udział 22 lokalnych
producentów, którzy zaprezentowali bo-
gactwo wytwarzanych na terenie Gminy
Strzyżów wyrobów. Odwiedzający Targi
mieszkańcy mogli więc zobaczyć (a nie-
kiedy i skosztować) lokalne wyroby, ta-
kie jak:
• Chleb tradycyjny firmowy – Józefa Fran-

czaka;
• Grochówkę – Kazimierza Zimnego;
• Kiełbasę swojską – z Zakładów Masar-

sko-Wędliniarskich Czesław Fiołek;
• Krówkę strzyżowską – z C. S. Roksana;
• Lalki szmacianki – Iwony Bosek;

• Malarstwo – Józefa Franczaka;
• Miód – Bogdana Gwiszcza;
• Misie szydełkowe – Moniki Jasion-Kar-

nasiewicz;
• Obrazy wykonane haftem krzyżykowym

– Iwony Pilch;
• Plecionki ze słomy – Bronisławy Pyc;
• Płaskorzeźby – Pawła Pietrasza;
• Recykling – art – Jadwigi Stanek;
• Rękodzieło – Heleny Dubiel, Krystyny

Grodzkiej, Marii Niemiec;
• Rękodzieło – Koła Gospodyń Wiejskich

Bonarówka;
• Rękodzieło – Magdaleny Golenia;
• Rzeźby – Edwarda Gadziny;
• Szkatułki i obrazki zdobione techniką

decoupage – Moniki Korab;

• Szynkę z wiochy – z Zakładów Przetwór-
stwa Mięsnego Marek Leśniak;

• Wyroby haftowane – Małgorzaty Zim-
nej;

• Wyroby szydełkowe – Ewy Tarańskiej;
• Wyroby szydełkowe – Justyny Zieliń-

skiej;
• Żurek strzyżowski – z GS SCH w Strzy-

żowie.
Prezentujący swoje produkty wystawcy

byli jednocześnie uczestnikami konkursu na
najlepszy produkt lokalny ziemi strzyżow-
skiej. Tłumnie odwiedzający Targi miesz-
kańcy, a także głosujący za pośrednictwem
strony internetowej www.produktylokal-
ne.strzyzow.pl internauci, wybrali wyroby,
które ich zdaniem mają największy poten-

cjał do bycia zna-
kiem rozpoznaw-
czym Gminy Strzy-
żów. Pierwsze miej-
sce w konkursie
zajęły wykonywane
ręcznie pisanki
i kurczaczki wiel-
kanocne autorstwa
pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich Bo-
narówka. Drugie
miejsce przypadło
kiełbasie swojskiej
wytwarzanej w Za-
kładach Masarsko-
Wędl iniarskich
Czesław Fiołek,

a trzecie – przygotowywanej w słynnej już
kuchni polowej grochówce Kazimierza
Zimnego.

Podczas Targów swoje
lokalne wyroby (m.in.
szynkę prosciutto, salami,
ocet balsamiczny) prezen-
towali także uczestniczący
w projekcie włoscy produ-
cenci lokalni z Bagnacaval-
lo. Udział w Targach był
jednym z głównych punk-
tów programu wizyty stu-
dyjnej, w ramach której
przyjechali do Strzyżowa.
Oprócz tego mieli oni tak-
że możliwość zwiedzania

miejsc prezentujących dziedzictwo kulturo-
we ziemi strzyżowskiej, tj. Muzeum Samo-
rządowego Ziemi Strzyżowskiej, Galerii
Miejskiej, Synagogi, tunelu schronowego,
schronu kolejowego w Stępinie czy Folwar-
ku Golcówka.

W kolejnym dniu wizyty nasi włoscy go-
ście odwiedzili lokalnych producentów ze
Strzyżowa. Pierwszym z odwiedzanych
przedsiębiorstw był Zakład Masarsko-Wę-
dliniarski Czesław Fiołek. Dzięki uprzejmo-
ści właściciela włoscy producenci mieli
możliwość zwiedzenia zakładu produkcyj-

Targi produktów lokalnych

Zwycięski produkt lokalny

Podczas targów Włosi zaprezentowali swoje produkty
lokalne m.in. prosciutto

Fot. A. Łapkowski (3)
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nego oraz degustacji szeregu wytwarzanych
przez pana Fiołka wyrobów. W takcie spo-
tkania dyskutowano na temat rodzinnych
tradycji wytwarzania wyrobów wędliniar-
skich, a także na temat różnic pomiędzy tra-
dycyjnymi polskimi oraz włoskimi wędli-
nami. Kolejną z odwiedzanych firm była
Spółdzielnia „ASPROD”. Nasi partnerzy
mieli możliwość zwiedzenia wzorcowni
– czyli pomieszczenia, w którym powstają
wszystkie projekty wytwarzanych w przed-
siębiorstwie produktów, hali produkcyjnej
oraz znajdującej się we Frysztaku stolarni.

Chcąc pokazać naszym gościom różno-
rodność wytwarzanych w Strzyżowie pro-
duktów, zostali oni także zaproszeni do pra-
cowni malarskiej Józefa Franczaka. Artysta
pokazał nie tylko miejsce swojej pracy, ale
także opowiedział o początkach swego za-
interesowania sztuką oraz o źródłach inspi-
racji do powstawania kolejnych obrazów.
Ostatnim miejscem wizyty włoskiej delega-
cji u strzyżowskich producentów lokalnych
był znajdujący się w Gliniku Zaborowskim
kompleks własności Włodzimierza Uchwa-
ta, w skład którego wchodzi firma produku-
jąca przeszkody jeździeckie, parkury oraz
różne akcesoria jeździeckie; hotel dla koni;
klub jeździecki oraz powstały w ostatnich
latach Dwór Maria Antonina. Kluczowym
punktem programu wizyty studyjnej wło-
skich producentów lokalnych w Polsce było
podpisanie listu intencyjnego ws. współpra-
cy w zakresie promocji produktów lokalnych
oraz możliwości współpracy gospodarczej.

Realizowany projekt zakładał dwu-
stronną wymianę wiedzy i doświadczeń, dla-
tego końcem kwietnia br. zwycięzcy kon-
kursu na najlepszy produkt lokalny ziemi
strzyżowskiej udali się z wizytą studyjną do
Włoch. Podobnie jak w Polsce, wizyta roz-
poczęła się od poznania dziedzictwa kultu-
rowego Bagnacavallo oraz Ravenny i zapre-
zentowania jego ogromnego wpływu na roz-
wój lokalny (w tym rozwój produktów lo-
kalnych). Polska delegacja została także za-
proszona na odbywające się w miejscowości
Traversara Święto wiosny, gdzie uczestnicy

Podpisanie listu intencyjnego

Wizyta w gospodarstwie Frnaco Zini we Włoszech, produkującym wina lokalne

mogli zasmakować
lokalnych dań i pro-
duktów spożyw-
czych.

Głównym punk-
tem programu wizy-
ty studyjnej były jed-
nak spotkania z pro-
ducentami włoskich
produktów lokal-
nych. Jako pierwsze
polska delegacja od-
wiedziła gospodar-
stwo rolne Franco
Zini, gdzie reprezen-
tant już czwartego
pokolenia właścicie-
li oprowadzał po

swoim sadzie, winnicy, a także po pomiesz-
czeniach produkcyjnych. Uczestnicy spo-
tkania mieli tym samym okazję poznania
poszczególnych etapów produkcji najważ-
niejszych wyrobów tego producenta – lo-
kalnych win Burson i San Giovese. Kolej-
nym z odwiedzonych miejsc było przedsię-
biorstwo „A.Minardi & Figli” zajmujące
się produkcją przypraw, suszy i ziół. To
kolejne z rodzinnych przedsiębiorstw, któ-
re osiągnęło sukces bazując na wysokiej ja-

kości produktach naturalnych. W zakła-
dzie obuwniczym Calzaturificio Emanuela
uczestnicy wizyty studyjnej mogli dowie-
dzieć się nie tylko jak przebiega proces pro-
dukcji pantofli i butów leczniczych, ale tak-
że mieli możliwość dyskusji na temat spo-
sobów reagowania przedsiębiorstwa na
zmieniającą się sytuację rynkową (odczu-
walny w ostatnich latach kryzys gospodar-
czy) oraz na temat włoskich metod utrzy-
mywania dobrych kontaktów z najważniej-
szymi klientami.

Bardzo interesujące okazało się spotka-
nie w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Orva, zajmującym się wytwarzaniem pieczy-
wa oraz regionalnego przysmaku Piadiny.
Zakład zaczynał od tradycyjnego, ręcznego
wytwarzania pieczywa. Jego produkty cie-
szyły się taką popularnością, że z czasem
stopniowo zwiększał swoje obroty, a w cią-
gu ostatniego roku zwiększył je dwukrotnie.
Obecnie przedsiębiorstwo jest w pełni zme-
chanizowane, jednakże nadal stosuje pier-
wotne receptury. Kolejnym producentem,
który zgodził się opowiedzieć o swoich do-
świadczeniach w produkcji oraz dystrybucji
wytwarzanych przez siebie wyrobów, było
przedsiębiorstwo Natura Nuova, które jest
liderem na rynku świeżych przecierów owo-
cowych. Firma odniosła sukces dzięki za-
stosowaniu unikatowych technik pakowania
produktu, które umożliwiają przechowywa-
nie przecierów i musów przez dłuższy czas
przy jednoczesnym zachowaniu ich wszyst-
kich składników odżywczych. Polska dele-
gacja została również zaproszona przez wła-
ściciela firmy Martini Legnami – przedsię-
biorstwa zajmującego się projektowaniem
i produkcją wyrobów drewnianych, w tym
konstrukcji dachowych, domków drewnia-
nych, schodów, zewnętrznych konstrukcji
z drewna czy mebli ogrodowych. Kilkudnio-
wa wizyta studyjna zakończyła się wspólną

kolacją polskich i włoskich partnerów, pod-
czas której podsumowano wizytę włoskich
producentów lokalnych w Polsce, jak i pol-
skiej delegacji we Włoszech, a także omó-
wiono kierunki dalszej współpracy.

Wszystkie wspomniane wyżej działania
zostały zrealizowane w ramach projektu
„Saluti dall’Italia e dalla Polonia – wymia-
na doświadczeń w zakresie promocji pro-
duktu lokalnego” współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.

Barbara Salwińska

Fot. P. Midura

Fot. A. Łapkowski
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GMINA STRZYŻÓW WRAZ Z MIASTEM SVIDNIK

informują, że w dniach  24-26.04.2015 r.
w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

w ramach realizowanego projektu

„Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny”

odbył się

Festiwal Kultury Dziecięcej

Projekt „Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Polska – Republika Słowacka 2007-2013

W programie trzydniowego Festiwalu, w którym udział wzię-
ło 180 dzieci i młodzieży z Polski i Słowacji znajdowały się:
– warsztaty wokalne,
– warsztaty teatralne,
– warsztaty taneczne.

Wszystkie zajęcia były prowadzone pod okiem doświadczo-
nych instruktorów, którzy poza sprawowaniem opieki i nadzoru
nad uczestnikami, służyli swoim bogatym doświadczeniem.

Po zakończonych warsztatach, w dniu 26.04.2015 r., uczest-
nicy zaprezentowali się przed profesjonalnym jury.
Kategoria teatr

Jury, po obejrzeniu czterech przedstawień, postanowiło przy-
znać: I nagrodę dla Zespołu Teatralnego SPAD ze Svidnika za
spektakl ,,Na jednom Dvore”; II nagrodę dla Teatrzyku ,,Zbunto-
wane Dzieciaki” z Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie za spek-
takl ,,Bal w pokoiku lal”; III nagrodę dla Teatrzyku Dziecięcego
,,Mała Maskarada” z Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie za
spektakl ,,Baśnie z morałem”. Jury przyznało także wyróżnienie,
które otrzymał Teatr Marionetek z Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie za spektakl ,,Kopciuszek na sportowo”.
Kategoria piosenka i taniec

Jury, po wysłuchaniu i obejrzeniu 23 wykonawców w katego-
rii Piosenka oraz pięciu zespołów tanecznych, postanowiło przy-
znać:
•  w kategorii piosenka:
I nagrodę dla Duetu „Romale” Maroś Sivak, Vanessa Sivak,
II nagrodę dla Bartłomieja Piwowara, III nagrodę dla Dominiki
Pańkovej oraz wyróżnienia dla Aleksandry Kasprzyk, Klaudii Ku-
piel, Gabrieli Pieczek, Małgorzaty Rykały oraz Nagrodę Specjalną
dla Grupy Wokalnej Zespołu Folklorystycznego „Makovica”.
•  w kategorii taniec:
I nagrodę otrzymał Zespół Folklorystyczny „MAKOVICA” Svid-
nik, II nagrodę Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „KOMANIC-
KA”, III nagrodę Zespół Tańca Nowoczesnego „TIK TAK”. Po-
nadto Jury przyznało wyróżnienie, które otrzymały: Zespół Ta-
neczny „Kolorowe Gwiazdki” i Zespół Taneczny „Summer girl”.

Wymienione Zespoły zostały uhonorowane statuetkami, dy-
plomami oraz nagrodami rzeczowymi. Fot. K. Szaro, P. Krok
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Głosowanie odbywa się w dwóch etapach – regionalnym (do
15 maja) i wojewódzkim. O tym, które kobiety zostaną nagro-
dzone, zadecyduje kapituła, ale także czytelnicy, którzy mogą
głosować poprzez aplikację internetową w portalu nowiny24.pl,
aplikację internetową Facebook oraz za pomocą SMS-ów.

Aby zagłosować na Martę Utnicką:
– wyślij SMS o treści: rkobieta.8 na numer 72355
– wejdź na plebiscyt.nowiny24.pl
– udostępnij post kandydatki na Facebooku.

Prezentacja kandydatki na portalu nowiny24.pl.

MARTA UTNICKA
– Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
   im. J. Przybosia w Strzyżowie

Osiągnięcia:
Urodzony społecznik. Pracuje w wielu organizacjach

pozarządowych, takich jak: Towarzystwo Miłośników

Zagłosuj na kobietę przedsiębiorczą
Po raz kolejny redakcja Gazety Codziennej Nowiny i Strefa Biznesu nagrodzi kobiety z Podkarpacia, które swoją pracą
i osiągnięciami wpływają pozytywnie na wizerunek swojej miejscowości, gminy, powiatu, województwa. Celem plebi-
scytu jest nagrodzenie kobiet, które działają społecznie i potrafią jednoczyć ludzi albo prowadzą firmę, mają nowator-
skie pomysły lub sprawiają, że kultura Podkarpacia staje się bogatsza. Miło nam poinformować, że do plebiscytu zgło-
szona została także nasza redakcyjna koleżanka, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie, członkini
wielu organizacji pozarządowych Marta Utnicka.

Ziemi Strzyżowskiej, Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Gru-
pa Działania, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Stowa-
rzyszeń „Wspólny Szlak” – Rzeszów, Fundacja na Rzecz Roz-
woju Kultury Ziemi Strzyżowskiej, Podkarpacka Rada Organi-
zacji Pozarządowych. Jest wiceprezesem Strzyżowskiego Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich.

Sukces:
Największy sukces to moje dzieci Mateusz

i Karolina oraz praca społeczno-zawodowa,
która daje mi siłę i satysfakcję. Od 25 lat pra-
cuję na rzecz lokalnej społeczności zachęcając
do współpracy młodzież i starszych. W 2008 r.
pomogłam stworzyć Strzyżowskie Stowarzysze-
nie Kobiet Wiejskich, które zrzesza 14 kół go-
spodyń. Promujemy nasze tradycje, wraz z Czar-
norzecko-Strzyżowską LGD wydajemy książ-
ki kulinarne.

Red.

Projekt „Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Polska – Republika Słowacka 2007-2013

W dniach 27-28.04.2015 r. w Svidniku
w ramach realizowanego projektu

„Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny”
odbył się także

Plener malarski
Celem dwudniowego pleneru malarskiego było stworzenie cyklu prac

poświęconych tematyce pogranicza polsko-słowackiego i jego kulturze.
W plenerze udział wzięło 20 osób (13 osób z Polski i 7 osób ze Słowacji).

Prace powstałe podczas pleneru można oglądać podczas wystaw
w następujących terminach:
– 03.05.2015 r. – 16.05.2015 r. Strzyżów,
– 17.05.2015 r. – 31.05.2015 r. Svidnik.

Więcej informacji znajduje się na stronie

www. jarmarkkulturalny.strzyzow.pl Fot. Archiwum
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W wieku 67 lat zmarł w Warszawie
były zawodnik ligi NFL Ryszard Sza-
ro. Pogrzeb odbył się 17 kwietnia br.
w strzyżowskiej Farze. Ryszard Szaro
był gwiazdą futbolu amerykańskiego
– dyscypliny, która w stanach uważana
jest niemal za religię. Urodził się w Rze-
szowie, jednakże mieszkał z rodziną
w Strzyżowie i tu stawiał swoje pierw-
sze sportowe kroki.

W wywiadzie dla wydań „Nowin”
z maja 2013 roku, wspominając swoje
dzieciństwo w Strzyżowie, mówił m.in.:

(...) – Moja matka pracowała w cu-
kierni,  a ojciec w oddziale ZUS. Od
najmłodszych lat ciągnęło mnie do spor-
tu. W Wisłoku Strzyżów trenowałem
piłkę nożną. W szkole grałem w ping-
ponga, rzucałem piłką palantową, upra-
wiałem lekkoatletykę, siatkówkę, pił-
kę ręczną, narciarstwo. (...)

Przed uroczystym zakończeniem wysta-
wy wykład licznie zgromadzonej publicz-
ności wygłosił Bartłomiej Belcarz – gość
honorowy wystawy. Na zakończeniu wysta-
wy swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz
Strzyżowa Mariusz Kawa oraz przedstawi-
ciel starostwa powiatowego Jan Sopel
– główni sponsorzy wystawy.

W ciepłych słowach o całej wystawie,
jak również o jej uczestnikach, wyrażał się
burmistrz Mariusz Kawa, który wręczył
dyplom uznania komisarzowi wystawy,
piszącemu te słowa. Z kolei w imieniu mo-
delarzy zabrali głos Janusz Rak i przed-

(...) – W Strzyżowie zdążyłem skończyć szko-
łę podstawową, która wtedy składała się z sied-
miu klas. Dwa miesiące pochodziłem do liceum,
a w listopadzie 1961 roku wsiedliśmy na Bato-
rego i popłynęliśmy do Nowego Jorku. (...)

W NFL zadebiutował w 1975 roku, w bar-
wach New Orleans Saints. W zespole z Nowego
Orleanu występował do 1978 roku, a w kolej-
nym zagrał dla New York Jets. Był absolwentem
Uniwersytetu Harvarda.

Krzysztof Szaro skończył swoją karierę spor-
tową w 1979 roku. W latach 90. wrócił do Pol-
ski i zajmował się handlem, sprowadzał do na-
szego kraju m.in. rolki.

Red.

stawiciel Stowarzyszenia Modelarzy Re-
dukcyjnych „Galicja” Zdzisław Banasik,
którzy wręczyli niżej podpisanemu dy-
plom i nagrodę rzeczową, mianując go jed-
nocześnie Nadkomisarzem Wystawy. Po
tym nastąpił moment wręczenia nagród
wszystkim modelarzom biorącym udział
w XXII już wystawie.

Tegoroczna wystawa cieszyła się
ogromną oglądalnością, szczególnie dzie-
ci i młodzieży ze strzyżowskich szkół.
Podziękowania należą się: Urzędowi Miej-
skiemu, Starostwu Powiatowemu, BPGiM,
Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Marek

Zmarł Ryszard Szaro
– gwiazda futbolu amerykańskiego

XXII Wystawa Modeli Plastikowych i Kartonowych
W dniu 25 kwietnia 2015 r. zakończyła się XXII Wystawa Modeli Plastikowych
i Kartonowych Strzyżów’2015, która trwała od 29 marca 2015 r. Brało w niej
udział 100 modelarzy z całego województwa podkarpackiego. Wystawionych
zostało 351 modeli, głównie samolotów, czołgów, obiektów jak również figur-
ki żołnierzy.

W tym roku wystawionych zostało 351 modeli

Podczas spotkania Marian Wydro został mianowany Nadkomisarzem Wy-
stawyWykład dla gości wygłosił Bartłomiej Belcarz

Leśniak, sklepowi modelarskiemu Hob-
by z Rzeszowa oraz Wydawnictwu Stra-
tus – sponsorom nagród.

Dziękujemy wszystkim za udział i za-
praszamy za rok.
Marian Wydro – Nadkomisarz Wystawy

Fot. P. Lasota (3)
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Krakowska grupa De Profundis oraz Edward Linde-Lubaszenko i Cezary Chmiel podczas koncertu

Koncerty papieskie
to wyjątkowa pozycja
w kalendarzu imprez na-
szej placówki. W listopa-
dzie 1999 r. Rada Miej-
ska w Strzyżowie przy-
znała Ojcu Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II – Hono-
rowe Obywatelstwo Mia-
sta Strzyżowa.

Jego Świątobliwość
zgodził się je przyjąć
podczas audiencji w Wa-
tykanie, dokładnie w swo-
je osiemdziesiąte urodzi-
ny, 18 maja 2000 r.

Od kilku lat Koncer-
ty Papieskie organizo-
wane są z udziałem kra-
kowskiej grupy De Pro-
fundis i zaproszonych
gości. Dotychczas przed-
stawiane projekty to:
„Co może jeden czło-
wiek”, „Z obłoków na
ziemię”, „Muzyczne ob-
razy i Impresje w Misterium Drogi Krzyżowej” oraz „Znak po-
koju”, a w roli mistrzów słowa wystąpili m.in. Jan Nowicki
i Krzysztof Globisz.

Prowadzony przez Cezarego Chmiela zespół De Profundis
w składzie: Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe), Sylwe-
ster Malinowski (inst. perkusyjne), Tomasz Stec (wokal), To-
masz Kudyk (trąbka) oraz Kwartet Smyczkowy „Convivium”
za każdym razem pojawiając się na strzyżowskiej scenie zapew-
nią zgromadzonym wiele muzycznych wzruszeń. Pretekstem do
powstania tak szczególnych projektów stały się wiersze najwy-
bitniejszych polskich poetów, jak choćby Wisławy Szymbor-
skiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i księdza Jana
Twardowskiego. Tym razem mogliśmy usłyszeć je w mistrzow-
skiej interpretacji znakomitego aktora, gościa specjalnego tego
wieczoru – Edwarda Linde-Lubaszenko.

Niezwykle ekspresyjna, nastrojowa muzyka połączona
z piękną poetycką kreacją słowa z pewnością skłoniła zgroma-
dzonych do zadumy i refleksji nad własnym życiem i jego war-
tościami. Koncert „Wszystko jest miłością” to swoiste przesła-
nie kierowane do współczesnego człowieka, żyjącego w świecie
pełnym przemocy i cierpienia, aby mimo wszystko szukać
w codziennych zmaganiach z rzeczywistością jasnych barw i tej
najważniejszej wartości, jaką jest miłość. Tylko ona może zwy-
ciężyć nawet największe przeciwności losu i pomóc odnaleźć
radość i szczęście.

Jak każde przedsięwzięcia realizowane z udziałem grupy
Cezarego Chmiela również koncert „wszystko jest miłością”
spotkał się z uznaniem strzyżowskiej publiczności, która jesz-
cze długo po zakończeniu występu oklaskiwała krakowskich
artystów.

DK

„Wszystko jest miłością”...
To tytuł wyjątkowego widowiska muzyczno-poetyckiego poświęconego Wielkiemu Polakowi – Świętemu Janowi Pawło-
wi II, który odbył się w strzyżowskim Domu Kultury 2 maja br.

Fot. A. Korabiowska
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16 kwietnia odbył się wernisaż prac
twórców XVI Międzynarodowego Plene-
ru Malarsko-Rzeźbiarskiego Łańcut 2014.
Spotkanie poprowadziła dyrektor strzy-
żowskiego „Sokoła” Jadwiga Skowron,
a przewodnikiem po wystawie był komi-
sarz pleneru – Jan Zenon Majczak. Opro-
wadził zaproszonych gości po wystawie,
opowiadał o twórcach oraz o samym ple-
nerze. Plener rozpoczął się koncertem ka-
meralnym muzyków z Filharmonii Lubel-
skiej, który odbył się w sali balowej łań-
cuckiego Zamku. Artyści, jak stwierdził
pan Majczak, lubią przyjeżdżać na plene-
ry ponieważ panuje podczas nich wyjątko-
wa, rodzinna atmosfera. Biorą w nich
udział artyści znający swoją wartość, dys-
kutują, wymieniają poglądy, przedstawiają
filmy ze swoich podróży po świecie. Jako
organizator J.Z. Majczak jest dość zajęty
i pewne sprawy umykają jego uwadze, ale
komisarz podczas spotkania przywołał
wesoły moment pleneru, kiedy to pani Sia-
dlak – rzeźbiarka, jednocześnie śpiewacz-
ka operowa, podeszła do kloca i zaczęła
rzeźbić – ubrana w suknię balową, w któ-
rej wcześniej występowała na koncercie.

Wieczorne spotkanie uświetniała swoją
obecnością Maria Wiktoria Mostek – jed-
na z uczestniczek pleneru, częsty gość i przy-
jaciel naszej instytucji. Pani Maria bardzo
dobrze wspomina czas spędzony na plene-
rze w Łańcucie. Spotkała na nim wielu wspa-
niałych i mądrych ludzi. – Dzięki plenero-

Wernisaż wystawy prac artystów XVI Międzynarodowego
Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego Łańcut 2014

Łańcut to jedno z tych urokliwych miasteczek, które od wielu lat urzeka i przyciąga swym pięknem artystów z różnych
zakątków Polski, Europy i świata. Te wyjątkowe prace, które powstają podczas łańcuckich plenerów, można rokrocznie
podziwiać w holu wystawowym strzyżowskiego „Sokoła”. Wtedy to, podczas jednej ekspozycji, można zobaczyć i porów-
nać twórczość wielu znamienitych i uznanych w środowisku artystów.

wi dowiedziałam się wiele o sobie, że nie
jestem „taka ostatnia” i też coś potrafię.
Podbudowało mnie to, że dostałam dużo
pochwał i starałam się dorównać innym
– mówiła podczas wernisażu. Spotkanie
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze,
wśród ludzi, których pasjonuje sztuka i lu-
dzie ją tworzący. Nie zabrakło przedstawi-
cieli Klubu Plastyka DK, poetki strzyżow-
skiej Zdzisławy Górskiej, Józefa Drewnia-
ka – zaprzyjaźnionego rzeźbiarza z Futo-
my, dzieci z Dziecięcego Kółka Plastycz-
nego DK, pasjonatów sztuki z Młodzieżo-
wego Koła Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Strzyżowskiej wraz z opiekunami Ma-
rzeną Dubiel (prezes TMZS) i Agatą Ga-
działą, podopiecznych Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego z wychowaw-
czyniami Anną Kobiałką i Agnieszką Szy-
dło, młodzieży z Miejskiego Zespołu Szkół
w Strzyżowie wraz z Anną Misiurą (nauczy-
cielką sztuki), a także słuchaczy Strzyżow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
zespołów artystycznych działających przy
DK „Sokół”. Wieczorne spotkanie stało się
pretekstem do dysputy na temat roli plene-
ru w tworzeniu sztuki. Padały pytania o to,
jak osiągnąć sukces w sztuce? I w tej kwe-
stii sprawdza się niezmiennie jedno stwier-
dzenie, że trzeba być stanowczym, upartym
i konsekwentnym w działaniu bo – jak mówi
stara zasada – 10% to talent, a pozostałe to
praca. A gdy pojawia się kryzys, trzeba mieć

przy sobie dobrego nauczyciela, który po-
może go pokonać. Dyskutowano także
o malarskich inspiracjach zaczerpniętych
z muzyki czy literatury.

Podczas spotkania nie mogło zabrak-
nąć muzyki, która, jak stwierdził Jan
Z. Majczak, sprawiła, że wystawa stała się
jeszcze piękniejsza. Mogliśmy usłyszeć
młodych, utalentowanych artystów ze Stu-
dia Piosenki DK: Nikolę Bobek i Zuzannę
Szczygieł oraz klarnecistę Szymona Miku-
szewskiego wraz ze swoimi nauczycielami
Barbarą Szlachtą i Dariuszem Szlachtą.

Ekspozycja w Domu Kultury „Sokół”
pokazuje jedynie część prac powstałych

Od prawej: Nikola Bobek, Zuzanna Szczygieł, Szy-
mon Mikuszewski na wernisażu

Rolę przewodnika po wystawie pełnił Jan Zenon
Majczak

Uczestnicy wernisażu wystawy prac artystów XVI Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego
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Warsztaty metodyczne
w MGPP w Strzyżowie

26.04.2015 r.

Wychodząc naprzeciw dokształcaniu, bogaceniu metod
nauczania, nasze przedszkole zorganizowało warsztaty pt.
„Wielokierunkowa percepcja muzyki w przedszkolu i szko-
le” dla nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkol-
nych z naszego powiatu.

Zygmunt Zabłyszcz
laureatem I miejsca XII Wojewódzkiej

Wystawy Malarstwa Nieprofesjonalnego
w Rzeszowie

Nieprzerwanie od dwunastu lat w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie odbywa się Wojewódzka Wystawa
Malarstwa Nieprofesjonalnego.

Jej celem jest prezentacja dorobku nieprofesjonalnej twór-
czości malarskiej województwa podkarpackiego oraz doskona-
lenie umiejętności warsztatowych malarzy. Wystawa jest prze-
glądem dorobku twórczego w zakresie malarstwa, dlatego też
organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń w wyborze te-
matów, jak również pozostawiają swobodę środków ich inter-
pretacji.

W tym roku do konkursu przystąpili również członkowie
Klubu Plastyka DK: Adam Baran ze Strzyżowa, Tomasz Mazur
z Wysokiej Strzyżowskiej oraz Zygmunt Zabłyszcz z Gwoźnicy
Górnej. Jest nam ogromnie miło poinformować, że to właśnie
nasz rodzimy artysta i przyjaciel strzyżowskiego „Sokoła” –
Zygmunt Zabłyszcz został laureatem pierwszej nagrody. Pan Zyg-
munt to niesamowity człowiek, pełen optymizmu i humoru, cią-
gle uśmiechnięty, z dystansem do siebie i świata. W swojej twór-
czości ukazuje piękno pejzażu, maluje także sceny rodzajowe,
kompozycje z pogranicza abstrakcji malarskiej, portrety. Twórca
jest niezwykle wrażliwy na piękno natury, ciężką pracę i trud
rolnika, które ukazuje w większości swoich prac.

Panu Zygmuntowi serdecznie gratulujemy nagrody i życzy-
my dalszych sukcesów.

Anna Furtek – DK

podczas pleneru. Można zobaczyć 35 ob-
razów oraz rzeźbę w drewnie przedstawia-
jącą Wenus autorstwa Kazimierza Brzo-
zowskiego z Niemiec. A oto nazwiska ar-
tystów, których prace mogliśmy podziwiać
w holu wystawowym DK: Krystyna Ba-
niowska-Stąsiek (Francja), Edward Hab-
das (Łódź), Marian Knobloch (Chorzów),
Elżbieta Ledecka (Częstochowa), Lech
Ledecki (Częstochowa), Jan Zenon Maj-

czak (Rakszawa), Małgorzata Mizia (Kra-
ków), Lidia Olszyna-Mikołajczak (Po-
znań), Anitta Rotter Pucz (Polańczyk),
Krystyna Rudzka-Przychoda (Lublin),
Tadeusz Ziętara (Jaworzno), Nina Zieliń-
ska-Krudysz (Łańcut), Iwona Urbańska-
Bać (Boguchwała), Małgorzata Siadlak
(Wręczyca Wielka), Maria Wiktoria Mo-
stek (Rudna Wielka), Eugeniusz Molski
(Nowy Wiśnicz), Jerzy Martynów (Tar-

nów), Wiesława Markiewicz (Szczecin),
Krzysztof Ludwin (Kraków), Dorota Kra-
snodębska-Michaluk (Francja), Krystyna
Głowniak (Lublin), Josif Bobenchik (Ro-
sja), Kazimierz Brzozowski (Niemcy),
Joanna Banek (Kraków).

Tekst i fot. Anna Furtek – DK

(Wybrane prace prezentujemy na okładce)

Forma prowadzenia zajęć warsztatowa, aktywizująca, inspi-
rująca pozwalała odkryć w nas pokłady dziecięcej wrażliwości,
bo jak podkreślała prowadząca, każdy z nas pozostaje młodym
duchem tak długo, jak długo zachowa młodzieńczy wigor i chęć
aktywności.

Mówiąc o muzyce nie możemy pominąć jej wpływu na roz-
wój psychosomatyczny dziecka: wyzwala aktywność, kreatyw-
ność, uczy koncentracji, wycisza, relaksuje. Jest balsamem dla
duszy.

Muzyka pomaga dostrzec oczami wyobraźni to, co piękne,
dlatego staramy się wprowadzać dziecko w świat muzycznych
doznań w myśl słów W. Goethego:

„Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź
tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają.”

Ewa Piechowiak

Warsztatowa forma zajęć pozwalała odkryć w uczestnikach pokłady dziecięcej
wrażliwości

Marek Jastrzębski, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury wręcza dyplom Zyg-
muntowi Zabłyszczowi

Fot. Archiwum WDK

Fot. Archiwum MGPP
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W czasie trwającego dwa tygodnie cy-
klu pt. „Mali Ratownicy”, uczniowie od-
szukali i zreferowali niezbędne informa-
cje nt. nieszczęśliwych wypadków oraz
sposobów postępowania w każdym z nich.
Przygotowali referaty i projekty, na któ-
rych przedstawili określone sytuacje za-
grożenia życia.

Po części teoretycznej przyszedł czas
na praktykę. Zaprosiliśmy Wiesława
Łuszczki – wicedyrektora naszej szkoły,
który jest również specjalistą od spraw
bezpieczeństwa.

Podczas zajęć mieliśmy okazję poćwi-
czyć udzielanie pierwszej pomocy. Zoba-
czyliśmy, że nie jest to proste zadanie
i przede wszystkim wiąże się ono
z ogromną odpowiedzialnością za ludz-
kie zdrowie i życie.

Przy pomocy fantoma medycznego,
pod czujnym okiem Wiesława Łuszczki,
ćwiczyliśmy masaż serca i sztuczne od-
dychanie. Przypomnieliśmy sobie rów-
nież zasady ewakuacji ze szkoły w razie
niebezpieczeństwa. Jeszcze raz przeszli-
śmy całą drogę ewakuacyjną analizując
kolejne etapy oraz znaki ewakuacyjne.

Na kolejne zajęcia zaprosiliśmy oso-
bę, która w swoim życiu niejednokrotnie
spotyka się z ofiarami wypadków, a jego
praca polega na ratowaniu zdrowia i nie-
rzadko również życia ludzkiego.

Gościem naszego następnego spotka-
nia był Stanisław Znamirowski, lekarz
z wieloletnim doświadczeniem. Podczas
zajęć mieliśmy okazję przeprowadzić
wywiad z panem doktorem. Pytania do-
tyczyły m.in. wykonywanego zawodu,
w tym zdobywania kwalifikacji. Dowie-
dzieliśmy się, że trzeba mieć wysokie
wyniki w nauce, ale również serce dla in-
nych, aby być dobrym lekarzem. Każdy
miał okazję zadać pytanie, na które uzy-
skał wyczerpującą odpowiedź wraz
z uśmiechem i przykładami z życia, nie
teorii, co również było bardzo ważne.
Byliśmy pod wrażeniem. Spotkanie
uwieczniliśmy wspólnym zdjęciem.

Mali Ratownicy
– czyli jak udzielać pierwszej pomocy?

O tym, jak wiele wypadków zdarza się na co dzień dookoła nas, nie trzeba specjalnie przekonywać. Często w obliczu
takiego „nagłego” zdarzenia stajemy bezsilni i sparaliżowani strachem. Aby umieć znaleźć się w takiej sytuacji, klasa
Vc szkoły podstawowej w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie, uczestniczyła w niecodziennym zadaniu – wspólnie
z wychowawcą Agnieszką Witek, zorganizowała szereg zajęć, których celem było zapoznanie uczniów z zagrożeniami
oraz niebezpieczeństwami w najbliższym otoczeniu oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy w razie nagłych przy-
padków zasłabnięcia, porażenia prądem, złamań, poparzeń czy podtopienia.

Był to kolejny etap w realizowanym
przez klasę Vc cyklu: „Poznajemy zawo-
dy i pracę ciekawych ludzi – spotkania ze
znanymi i lubianymi”.

W ramach cyklu spotkaliśmy się m.in.
z Moniką Barłowską-Kuchar, koordyna-
torką wolontariatu Podkarpackiego Ho-
spicjum dla Dzieci w Rzeszowie, Kata-
rzyną Ciubą – policjantką strzyżowskiej
komendy, Bernadetą Szczyptą z Polskie-
go Radia Rzeszów, Małgorzatą Plebanek
– znaną siatkarką.

W planach mamy kolejne spotkania
z ciekawymi osobami, ale nie chcemy za-
peszać.

Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim za to, że z takim entuzjazmem przyj-
mujecie Państwo zaproszenia od nas
i zupełnie nieodpłatnie, za przysłowio-
wy uśmiech, pomagacie nam lepiej ro-
zumieć świat. Dzięki Wam więcej wie-
my i umiemy.

Uczniowie klasy Vc
MZS w Strzyżowie

Lekarz Stanisław Znamirowski niejednokrotnie spo-
tyka się z ofiarami wypadków, ratuje ich zdrowie,
a nawet życie

Fot. Archiwum MZS (2)
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Tegoroczny Easter Day odbył się w dniu
30.03.2015 r. przy współpracy rodziców,
uczniów oraz organizacji nauczycieli
Agnieszki Witek, Ewy Charzewskiej oraz
Andrzeja Charzewskiego; oprawę muzyczną
zapewnił uczeń klasy IIIc gimnazjum
– Bartłomiej Matuszewski. Zadaniu, oprócz
wspomnianych już, towarzyszyły następują-
ce cele: angażowanie rodziców w życie szko-
ły oraz rozwijanie wzajemnej współpracy
w atmosferze życzliwości, wzbudzanie za-
interesowania nauką języka angielskiego, in-
tegracja uczniów oraz nauka działania w gru-
pie poprzez wspólne rozwiązywanie zadań,
przezwyciężanie lęku przed mówieniem
w języku obcym, zapoznanie ze zwyczaja-
mi, zabawami podczas Świąt Wielkanoc-
nych w krajach anglosaskich.

W imprezie szkolnej wzięli udział ro-
dzice oraz uczniowie głównie klas Vc oraz
Vd szkoły podstawowej. Uczniowie mieli
okazję zaprezentować swoje stroje podczas
pokazu mody oraz zaprezentować własno-
ręcznie zrobione wielkanocne dekoracje.
W tej właśnie kategorii pierwsze miejsce
zajął uczeń klasy Vc Kacper Dorosz, któ-
rego zając ze słomy zyskał największą licz-
bę głosów. Prace pozostałych uczestników,
uczniów klas Vc i Vd, również zostały wy-
soko ocenione i nagrodzone. Nagrodą spe-
cjalną było wystawienie prac za
zgodą ich twórców podczas kier-
maszu na rzecz dzieci z hospicjum
w Rzeszowie. Po pokazie wielka-
nocnej mody, uczniowie mieli
okazję sprawdzić nabytą podczas
zajęć z języka angielskiego wiedzę
z zakresu obchodów, zwyczajów
w krajach anglosaskich podczas
Świąt Wielkanocnych. Pracując
w kilkuosobowych zespołach
uczestnicy musieli współpraco-
wać, aby nie tylko poprawnie, ale
też sprawnie i szybko rozwiązać
quizy, zagadki i rebusy.

W tej konkurencji najlepsi oka-
zali się uczniowie klasy Vc – Piotr
Bosek, Jacek Łuszczki oraz Ma-
ciej Michoń zdobywając drużyno-
wo pierwsze miejsce.

Następnie uczniowie mogli wykazać
się manualnie. Zespoły musiały zmierzyć
się z zadaniem polegającym na ozdobie-
niu własnoręcznie „Największej pisanki
świata”. Również i tym razem rywaliza-
cja była zacięta. Każda z pisanek była
inna, ciekawa i barwna. Wybór zatem był
bardzo trudny. Żeby nieco rozluźnić at-
mosferę, uczniowie zdecydowali, iż za-
głosują stawiając but przy wybranym wiel-
kanocnym jajku. Następnie skrzętnie li-
czyliśmy buty. Okazało się, że najwięcej
zebrała ich grupa dziewcząt z klasy Vd
pod kierunkiem kapitana Magdaleny
Bieńko. Żeby jednak nikt nie poczuł się
pokrzywdzony, zdecydowaliśmy się na-
grodzić wszystkich. Szczególne brawa
otrzymały drużyny chłopców, którzy rów-
nież wykazali się dużymi zdolnościami
plastycznymi.

Wyobraźnia dzieci
nie ma granic

Po zrobieniu największych pisanek,
przyszedł czas na zrobienie zajączków.
Tym razem dzieci pracowały samodziel-
nie, a ich zadaniem było zrobienie z balo-
ników, papieru i przy pomocy flamastrów

wesołych zajączków. Również i tym razem
okazało się, iż wyobraźnia nie ma granic.
Wybór był tak trudny, że nagrody otrzy-
mali wszyscy uczestnicy.

Po tych zmaganiach przyszedł czas na
odrobinę ruchu. Wśród zabaw dynamicz-
nych najwięcej zamieszania, w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu, oraz najwięk-
szy aplauz zdobyła zabawa o nazwie „Eg-
gHunt”, czyli poszukiwanie ukrytych po
całej szkole czekoladowych jajek. Ze
względów bezpieczeństwa musieliśmy
nieco „ograniczyć przestrzeń” do koryta-
rza i kilku sal, ale i tak zabawa była przed-
nia. Po udanych „łowach”, wszyscy udali
się na przygotowany przez klasowe rady
rodziców z klas Vc i Vd poczęstunek. Ci,
którzy nie znaleźli czekoladowych jajek,
z pewnością nie poczuli się źle, a raczej
miło zaskoczeni, bo na stolikach obok każ-
dego dziecka czekała drobna „słodka nie-
spodzianka”, dzięki której wszyscy szero-
ko się uśmiechali.

Po posiłku i zasłużonym odpoczynku
udaliśmy się ponownie na średnią salę gim-
nastyczną, gdzie nauczyciel Andrzej Cha-
rzewski zaprosił wszystkich do świątecz-
nych konkurencji sportowych. I tym ra-
zem emocje sięgały zenitu. Każdy chciał
wygrać, być pierwszym. „Dziewczynki na

Poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych oraz zwyczaje wielkanocne, czyli

Easter Day
w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie

Poznajemy kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych to cykl zajęć mających na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do
nauki języka angielskiego oraz ukazanie w sposób barwny – łączący teorię z praktyką, zabawę z nauką – praktycznego
wykorzystania nauki języka obcego. Cykl ten, prowadzony od ponad 7 lat w naszej szkole, cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Fot. Archiwum MZS (2)

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Easter Day
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Nasze działanie, co nas bardzo cieszy,
patronatem objęli: ks. dr Jan Wolak, bur-
mistrz Mariusz Kawa oraz wicestarosta Jan
Stodolak. Dzięki ich pomocy udało nam
się wydrukować 600 ulotek, które w nie-
dzielę 12 kwietnia rozdawaliśmy miesz-
kańcom Strzyżowa pod kościołem farnym,
a szczególne podziękowania przekazuje-
my księdzu proboszczowi, który pozwolił
przeprowadzić naszą akcję w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego. Ks. Dziekan poprze-
dził zresztą nasze działania artykułami
o transplantacji, którą nazwał „wolnym da-
rem – jako aktem miłości i międzyludz-
kiej solidarności” w gazetce „Nasza Dro-
ga”, na stronie internetowej parafii oraz
w trakcie głoszenia informacji parafialnych.

We wspomnianą niedzielę nasi wolon-
tariusze zachęcali wszystkich do rozmów
o transplantacji i oświadczeniach woli. Jak
wspominała potem Asia: „Bardzo nas cie-
szy, że strzyżowiacy nie przechodzą obok
nas obojętnie. Coraz więcej osób zaczyna
się interesować proponowanym przez nas
tematem. Najbardziej satysfakcjonującym
odczuciem jest, gdy ktoś poprosi nas o kil-
ka oświadczeń woli dla swojej rodziny czy

znajomych. Miłe jest też, gdy po prostu
zadają nam pytania. Mamy wtedy świado-
mość, że to, co robimy, jest komuś po-
trzebne, że to nie będą tylko ulotki czy
oświadczenia brane od nas i wyrzucane do
kosza”.

A oto kilka słów od odbiorców o akcji:
Tata koleżanki: „Akcje tego typu są

bardzo potrzebne dla ludzi, społeczeń-
stwa, świadomości. Po co narządy mają być
zakopane, skoro mogą się komuś jeszcze
przydać?”.

„Poruszyłam tę kwestię przy rodzin-
nym spotkaniu, wszyscy poparli moją de-
cyzję i zgodnie stwierdziliśmy, że chcemy
oddać nasze narządy po śmierci” – Mał-
gorzata Sołtys.

„Jest to bardzo cenna i wartościowa
inicjatywa, dzięki której niejeden człowiek
będzie miał szansę na uratowanie życia.
Akcja tym bardziej jest pożądana, ponie-
waż wiedza polskiego społeczeństwa na te-
mat przeszczepów, w stosunku do innych
krajów europejskich, jest bardzo niska.
Zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Eu-
ropie pod względem ilości przeszczepów.
Co więcej, na tle kraju zamieszkiwane

przez nas Podkarpa-
cie wypada bardzo sła-
bo. W naszym regio-
nie ilość zabiegów
jest dramatycznie ni-
ska. Pozyskanie no-
wych dawców dzięki
takiej akcji, w której
uczestniczy mło-
dzież, może te staty-
styki radykalnie zmie-
nić, a przede wszyst-
kim uratować życie
wielu ludzi” – lek.
Andrzej Włodyka.

Dużym zaintere-
sowaniem wśród

uczniów cieszyła się także szkolna promo-
cja projektu. Przeprowadziliśmy ją 20 mar-
ca w trakcie koncertu odbywającego się
w ramach polsko-słowackiego jarmarku
kulturalnego „Młodzieżowe ostre granie”.

Na okładce „Wagi i Miecza” znajdą Pań-
stwo oświadczenie woli do wycięcia i uzu-
pełnienia. Zgodnie z polskim prawem, obo-
wiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą,
co oznacza, iż w przypadku braku sprzeci-
wu (zgłoszenie w Centralnym Rejestrze
Sprzeciwów), uznaje się daną osobę poten-
cjalnym dawcą narządu. Jednak w Polsce,
jak i na świecie, promuje się noszenie
oświadczenia woli, które jest wyrażeniem
woli osoby, która taki dokument posiada.
Trzeba podkreślić, że oświadczenie woli jest
drukiem wyłącznie informacyjnym i jego
podpisanie powinno stać się przyczynkiem
do dyskusji wśród rodziny, znajomych
i przyjaciół, by wyrazić swoja wolę oraz chęć
oddania narządów po śmierci.

Dlatego też, promując te szczytną ideę
ratowania życia poprzez oddanie narzą-
dów do transplantacji, zachęcamy do pod-
pisania oświadczenia woli.

Joanna Mazur

chłopców”, „chłopcy na dziewczynki”
– drużyny ostro rywalizowały podczas roz-
maitych konkurencji takich jak: „Easte-
regg rolling”, „Easterrunning race”,
„Black Bunny” i wielu, wielu innych.

Zabawy zakończyliśmy około godziny
18.00 wspólnym zdjęciem. Nie zabrakło
również indywidualnych sesji zdjęcio-
wych.

Dziękujemy szczególnie rodzicom klas
Vc oraz Vd za przygotowanie nagród do

konkursów oraz poczęstunku, a także tym,
którzy podjęli się pomocy w opiece nad
dziećmi podczas imprezy. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że impreza mogła się odbyć. Panu dyrekto-
rowi Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżo-
wie – Januszowi Włodyce, nauczycielom
– organizatorom: Agnieszce Witek, Ewie
Charzewskiej oraz Andrzejowi Charzew-
skiemu, uczniom i młodzieży za pomoc
w sprzątaniu, panom konserwatorom oraz

paniom sprzątającym. Wszystkim, którzy
pomogli, a nie zostali personalnie wymie-
nieni (lista byłaby bardzo długa) – dzięku-
jemy. Najlepszą nagrodą niech będzie
uśmiech na twarzy Waszych dzieci, drodzy
rodzice uczniów, który towarzyszył wszyst-
kim razem i każdemu z osobna.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w na-
szej galerii na stronie www.mzs.strzy-
zow.pl.

Uczestnicy Easter Day

„Drugie życie” – co nowego?
Projekt dotyczący transplantacji, a realizowany przez uczniów strzyżowskiego liceum, zyskuje coraz szersze
poparcie, co tylko potwierdza słuszność naszych działań: w trakcie drugiego miesiąca pracy udało nam się
pozyskać wsparcie kolejnych ważnych członków naszej lokalnej społeczności.

Cieszymy się, że to, co robimy jest komuś potrzebne

Akcja pod kościołem farnym w Strzyżowie

Fot. Archiwum (2)
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Uczestnicy konkursu swoje dania wy-
konywali pod okiem jury w składzie: wi-
ceprezes Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” Waldemar Śnieżek, wice-
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
Ewa Konieczkowska, główna księgowa
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” Bogumiła Modliszewska, zastępca
Grażyna Soja. Uczniowie mieli za zada-
nie przygotować wybraną przez siebie po-
trawę i zaprezentować ją jury. Następnie
każdy z członków jury oceniał ją i przy-
dzielał punkty.

Po burzliwych naradach pierwsze miej-
sce zdobyła potrawa uczennicy klasy dru-
giej Marii Paściak. Jej jajka w ziemniacza-
nych łódeczkach z sosem czosnkowym za-
chwyciły wszystkich. Mogłyby być inspiracją
dla wielu zawodowych kucharzy. Na dru-
gim miejscu znalazły się jajka na sałatce
z porów wykonane przez Justynę Wilusz
– uczennicę klasy pierwszej. Trzecie miej-
sce otrzymały zapiekane babeczki faszero-
wane jajkiem i pasztetem w wykonaniu Do-
miniki Jabłońskiej – uczennicy klasy dru-
giej. Jury wyróżniło także jajka faszerowane
z tuńczykiem Moniki Armaty – uczennicy
klasy pierwszej, oraz jajka w pomidorach
Moniki Moskal, uczennicy klasy drugiej.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom
i nagrody ufundowane przez dyrektora Ze-
społu Szkół Technicznych Adama Witka

packiej przez kierowniczkę Teresę Ka-
zalską oraz Marzenę Borkowską, nauczy-
cielkę przedmiotów gastronomicznych
w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

– Zaprezentowane przez uczniów po-
trawy przyciągały uwagę stroną estetyczną
– mówi Ewa Konieczkowska, wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Technicznych w Strzy-
żowie. – Do ich dekoracji niektórzy
uczniowie wykorzystali swoje umiejętno-
ści zdobyte na zajęciach szkolnego koła
zainteresowań – koła carvingu, sztuki fan-
tazyjnych dekoracji z owoców i warzyw.
Za stroną estetyczną szły również walory
smakowe, dlatego jury miało trudne zada-
nie. W potrawach pomysłowo dobrano
składniki, tworząc ciekawe smakowe kom-
pozycje. Mnie osobiście urzekła prostota
i pomysłowość potrawy, która zdobyła
pierwsze miejsce. Z niewielu prostych, po-
wszechnie stosowanych składników zwy-
ciężczyni stworzyła smaczną i estetyczną
potrawę – tłumaczy wicedyrektor.

Kinga Reguła

Dania wykonane przez uczniów okazały się prawdziwymi dziełami sztuki.

Konkursowe inspiracje z jajek!
Jajka, pomimo tego że nie wyglądają efektownie, są bogate w białko oraz składniki odżywcze. Podczas konkursu „Wio-
senne inspiracje kulinarne” uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharz w Zespole Szkół Technicz-
nych w Strzyżowie pokazali, że w połączeniu z innymi składnikami, jajko wcale nie musi być nudne.

Uczestnicy konkursu wraz z wicedyrektor Ewą Konieczkowską oraz wiceprezesem Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” Waldemarem Śnieżkiem

Jury ocenia potrawy. Na zdjęciu Ewa Konieczkowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie,
wraz z pozostałymi członkami jury

i prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” Pawła Siutę. Impreza zo-
stała zorganizowana w Restauracji Podkar-

Fot. Archiwum ZST
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Jak co roku dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzy-
żowie Adam Witek, zorganizował uroczystość, na której nagro-
dził uczniów wyróżniających się szczególnym osiągnięciami
w nauce, szkole i poza jej obrębem. Wśród za-
proszonych gości, oprócz dyrekcji, rodziców
i nauczycieli, był także wicestarosta Jan Sto-
dolak. Wraz z dyrektorem szkoły wręczał dy-
plomy i gratulował sukcesów uczniom oraz
ich rodzicom.

Dzięki awansowi do wojewódzkiego finału
piłki siatkowej, wyróżnieni zostali: Krystian
Łukaszek, Rafał Modliszewski, Jakub Perłow-
ski, Michał Guzik, Adrian Madeja, Damian Trze-
ciak, Sebastian Pyzia, Radosław Pokrywka, Kry-
stian Ruszała, Maciej Mroczka. Za udział w olim-
piadach, konkursach, akcjach szkolnych oraz
bardzo dobre wyniki w nauce dyplomy otrzy-
mali: Mateusz Dziok (średnia ocen 5,07), Ewe-
lina Dziadosz (5,00), Justyna Ciołkosz (5,00),
Patrycja Czech (4,93), Grzegorz Wojnarowski
(4,93), Franciszek Moskal (4,90), Ewa Bester
(4,87), Klaudia Libucha (4,85), Karolina Dyr-
gaś (4,82), Edyta Piękoś (4,80), Monika Szczy-
gieł (4,80), Bartłomiej Moskal (4,77), Karolina
Rypyść (4,77), Kulawiak Szymon (4,77), Patrycja Łyszczarz (4,76),
Kamil Król (4,75), Aldona Banaś (4,62).

– Jestem bardzo wdzięczna, że dyrekcja Zespołu Szkół Tech-
nicznych, grono pedagogiczne oraz władze powiatowe doceniają
nasze osiągnięcia i motywują nas do coraz lepszych wyników
w nauce. Przedkłada się to na reprezentowanie naszej szkoły
w szeregu olimpiad i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych.

Cieszę się, że wybrałam tę szkołę, ponieważ poprzez duże zaanga-
żowanie nauczycieli i naszą pracę zdobywamy sukcesy, które są
zawsze doceniane. Trzy lata nauki w tej szkole utwierdziły mnie

w przekonaniu, że dokonałam trafnego wyboru
– mówi Ewa Bester, uczennica technikum eko-
nomicznego i przewodnicząca szkoły.

Sukcesy uczniów uzależnione są także od
warunków i niezbędnych do nauki narzędzi.
Dyrektor szkoły Adam Witek zdradził, co wpły-
wa na rozwój młodych uczniów:

– W ostatnich latach a nawet miesiącach
wiele się zmieniło. Zespół Szkół Technicznych
nieustannie ewaluuje jako budynek, placówka
oświatowa. Nieustannie modernizujemy naszą
szkołę. Naszym ostatnim osiągnięciem jest
utworzenie nowoczesnej pracowni do nauki ję-
zyka obcego, pracowni fryzjerskiej do nauki
zawodu. Udoskonalamy metody i formy pracy,
wprowadzamy zajęcia pozalekcyjne, na których
uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifika-
cje zawodowe czy uczyć się języka obcego za-
wodowego. Staramy się również wychodzić na-
przeciw zmianom, jakie dokonują się w kraju,
świecie i naszym społeczeństwie. Wychodząc

naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, staramy się aby
nasza oferta edukacyjna była atrakcyjna i konkurencyjna. Ilość
uczniów, którzy wybili się szczególnie swymi osiągnięciami poza
ramy przeciętności, świadczy o tym, iż nasza szkoła posiada od-
powiednie narzędzia aby kształcić najlepszych – dodaje dyrektor
szkoły.

Kinga Reguła

Jajka na sałatce z porów

Składniki:
50 dag porów
10 dag groszku konserwowego

1 jabłko
15 dkg sera żółtego
majonez
śmietana
sól i pieprz

Świeże pory kroimy w półpierścienie,
solimy i wyciskamy. Jabłko ścieramy na
tarku na dużych oczkach. Ser żółty kro-
imy w kostkę. Wszystkie składniki mie-
szamy razem, przyprawiamy solą i pie-
przem do smaku.

Nadzienie do jajek:
15 dag pieczarek
1 cebula
5 jajek

Pieczarki kroimy i dusimy z cebulką.
Wystudzone mieszamy z żółtkami, przy-

prawiamy solą i pieprzem a następnie na-
dziewamy białka. Jajka układamy na sa-
łatce i dekorujemy rzodkiewką i szczy-
piorkiem.

Dominika Jabłońska

Przepisy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Strzyżów. Utalentowani i zdolni uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych zostali nagrodzeni.

Ciężka praca została doceniona!
Dyplomy, wyróżnienia, gratulacje dla dumnych rodziców i szczęśliwych uczniów. Radość i duże emocje towarzyszyły
wszystkim podczas spotkania dla uczniów dnia 16 kwietnia 2015 roku w auli szkolnej.

Justyna Wilusz

Mama Szymona Kulawiaka otrzymuje gra-
tulacje od  dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Strzyżowie Adama Witka. W tle
nagrodzona Ewelina Dziadosz wraz ze swoją
mamą

Fot. Archiwum ZST



21Waga i Miecz    maj 2015

ZST w Strzyżowie
– nie spoczywamy

na laurach!
W poprzednim artykule dość obszernie pisałem o dokona-

niach uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, któ-
rzy święcili triumfy na różnych szczeblach i w różnych dzie-
dzinach zmagań edukacyjnych i sportowych. Wśród nich zna-
lazła się informacja o sukcesach naszych siatkarzy. Z praw-

dziwą satysfakcją odnotowuję, że drużyna ZST poszła za cio-
sem i do poprzednich laurów dodała kolejne. Otóż 18 marca
2015 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzy-
żowie odbył się Półfinał Wojewódzki Licealiady w Piłce Siat-
kowej Chłopców. W zawodach tych wzięły udział zespoły
z II LO w Krośnie, II LO w Sanoku, I LO w Brzozowie oraz
ZST w Strzyżowie.

W wyniku zaciekłej i pełnej sportowej dramaturgii rywaliza-
cji drużyna naszej szkoły pokonała kolejno zespoły – Krosno
2:0, Sanok 2:1 i Brzozów 2:1, i tym samym wywalczyła awans do
finału wojewódzkiego.

Ze sportowego parkietu przenieśmy się teraz w sferę zmagań
z magią liczb.

MAT to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny zna-
ny od 16 lat wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę w bieżącym roku szkolnym
w konkursie tym reprezentowało 18 uczniów. Najmocniejsi
z tego grona to uczeń klasy 4TEH Szymon Kulawiak, który uzy-
skując 89% punktów zajął 5 miejsce w województwie podkar-
packim w kategorii klas trzecich i czwartych szkół ponadgimna-
zjalnych i został wyróżniony dyplomem uznania za uzyskanie
bardzo dobrego wyniku, oraz uczeń klasy 4TI Michał Matłosz,
który uzyskując 80% punktów zajął w tej samej kategorii 12 miej-
sce w województwie podkarpackim i został wyróżniony dyplo-
mem uznania za uzyskanie dobrego wyniku.

Snikers

1 kg mąki
20 dag cukru
20 dag margaryny
2 jaja
2 łyżki miodu
2 łyżeczki sody
2 łyżki mleka

Wszystkie składniki łączymy na stol-
nicy techniką siekania, dodajemy sodę
rozpuszczoną w mleku i zagniatamy.
Ciasto dzielimy na 3 części i pieczemy
w temp. 200-2200C, przez 20-30 min.
Jedną z trzech części pieczemy z masą
orzechową.

Masa orzechowa
25 dag orzechów
13 dag masła
2 łyżki miodu naturalnego

Ci uczniowie o wyniki egzaminu ma-
turalnego z matematyki raczej powinni
być spokojni.

Uczniowie ZST od lat budują dobrą
renomę swojej szkoły, reprezentując ją
w różnego rodzaju konkursach i olimpia-
dach. Przynoszą dumę swoim rodzicom
i satysfakcję wspierającym ich w zdoby-
waniu wiedzy nauczycielom.

Dążąc do osiągnięcia jak najlepszych
wyników, zapewniają sobie lepszy start
w dorosłe życie zawodowe, a młodszym
kolegom dają dobry przykład do naślado-
wania.

W takiej atmosferze nie ma miejsca na
spoczywanie na laurach – przecież tyle jesz-
cze jest ich do zdobycia!

Na podstawie strony internetowej ZST
w Strzyżowie (http://www.zs-strzyzow.
itl.pl/).

Grzegorz Włodyka

Orzechy grubo posiekane, masło i miód
podsmażamy na patelni i nakładamy przed
upieczeniem na ciasto.

Krem
0,5 l mleka
3/4 szklanki cukru kryształu
1 cukier waniliowy
4 łyżki mąki ziemniaczanej
3 żółtka
25 dag masła

W pół szklanki zimnego mleka rozbić
żółtka z mąką. Resztę mleka zagotować
z dodatkiem cukru waniliowego i cukru
kryształu. Wlać mleko z żółtkami i zago-
tować. Utrzeć masło i dodawać ostudzo-
ny krem, ciągle mieszając.

Przełożenie placka:
Placek kruchy, krem, placek kruchy,

krem, placek z masą orzechową.

Zwycięska drużyna ZST w Strzyżowie
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8 maja 2015 – 70. rocznica zakończenia
II wojny światowej w Europie

W tym roku przypada ważna rocznica – 70 lat od zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem. Jest to wiekopomna data,
szczególnie dla mieszkańców Europy, bowiem nie było do tej pory w historii naszego globu bardziej ważkiego wydarze-
nia, niż druga wojna światowa (na marginesie warto przypomnieć, że zaczęła się w Polsce dnia 1 września 1939 r.,
a zakończyła na Dalekim Wschodzie kapitulacją Japonii 2 września 1945 roku).

Od kilkunastu lat trwały kontrowersje
wokół Dnia Zwycięstwa – czy należy go
obchodzić tak, jak uczono nas przed laty
w szkole: 9 maja, czy też wzorem aliantów
zachodnich dnia 8 maja. Różnica wynika-
ła z faktu nieuregulowania prawnego tego
święta (nie państwowego; takim było ono
do 1989 roku, lecz narodowego) – aż do
24 kwietnia 2015 roku, kiedy Sejm RP
przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwy-
cięstwa obchodzonym 8 maja.

Skąd ta różnica?
Dzień Zwycięstwa to zdecydowanie

8 maja, bo właśnie wtedy podpisano akt
kapitulacji w Europie. Dwie róż-
ne daty pojawiają się w związku
z dwugodzinnym przesunięciem
czasu – według moskiewskiej
strefy czasowej hitlerowcy pod-
pisali kapitulację po północy,
a zatem już 9 maja. Przez czter-
dzieści kilka lat, ze względu na
istnienie stref czasowych, więk-
szość świata obchodziła roczni-
cę zakończenia II wojny świato-
wej 8 maja, a tylko ZSRR i pań-
stwa zależne od niego, w tym tak-
że Polska – 9 maja. W PRL głów-
ne obchody przeprowadzano
w Warszawie na Placu Zwycię-
stwa lub Placu Defilad. W Rosji
9 maja jest nadal świętem pań-
stwowym – od 1965 r. jest dniem
wolnym od pracy. Obchodom rosyjskim
nadal towarzyszą uroczyste akademie,
wielkie defilady wojskowe oraz marsze
weteranów II wojny światowej.

U podstaw propagandowego sporu
w tej sprawie tkwi odmienna interpretacja
ostatnich aktów prawnych III Rzeszy, po-
dejmowanych przez jej kierownictwo pań-
stwowo-wojskowe z admirałem Karlem
Dönitzem na czele. Przedśmiertny dekret
Hitlera o mianowaniu Dönitza głową pań-
stwa dotarł do jego kwatery w Szlezwiku-
Holsztynie 1 maja 1945 r. Głównym ce-
lem nowego przywódcy dogorywającej III
Rzeszy było jak najszybsze zawieszenie
broni na froncie zachodnim.

Dönitz zakładał, że walczące nadal
z Armią Czerwoną wojska niemieckie
będą mogły swobodnie cofać się na zachód

i po przejściu linii frontu poddadzą się
Amerykanom bądź Brytyjczykom, unika-
jąc w ten sposób niewoli sowieckiej. Wią-
zano z tym nadzieję na przepuszczenie na
zachód także cywilnych niemieckich
uchodźców. Naczelny dowódca wojsk bry-
tyjskich na froncie zachodnim, marszałek
Bernard Montgomery, przyjął 4 maja
1945 r. w swej polowej kwaterze kapitula-
cję wojsk niemieckich w północno-zachod-
nich Niemczech, Danii i Holandii. Akt ten
podpisał wydelegowany przez Dönitza ad-
mirał Hans-Georg von Friedeburg. Następ-
nego dnia von Friedeburg przybył na dal-

sze rokowania do kwatery naczelnego do-
wództwa alianckich sił ekspedycyjnych
w Reims we Francji. 6 maja 1945 r. dołą-
czył do niego generał Alfred Jodl. Obaj sta-
rali się przeforsować wariant zawieszenia
broni na zachodzie i przepuszczania przez
linię frontu żołnierzy i uchodźców, cofają-
cych się ze wschodu. Naczelny aliancki do-
wódca, generał Dwight Eisenhower, nie wy-
raził na to zgody, obawiając się, że separa-
tystyczny rozejm wywoła polityczny zatarg
Zachodu ze Stalinem.

Eisenhower zagroził jednocześnie za-
ryglowaniem linii frontu po upływie 48
godzin, czym wymusił zgodę Dönitza na
bezwarunkową kapitulację całości nie-
mieckich sił zbrojnych. Odpowiedni do-
kument Jodl i von Friedeburg podpisali
w Reims 7 maja 1945 r. o godzinie 2.41

nad ranem. Przewidywał on przerwanie
walk 8 maja o godzinie 23.01.

Sygnatariuszem wspomnianego doku-
mentu był również przedstawiciel Armii
Czerwonej w naczelnym dowództwie sił
alianckich, generał Iwan Susłoparow. Sta-
lin uznał jednak (i nie należy się temu dzi-
wić), że Związek Sowiecki jako główne
mocarstwo koalicji antyhitlerowskiej, po-
noszące ciężar 70% wysiłku wojennego,
nie może zaakceptować tej formy przypie-
czętowania zwycięstwa nad Niemcami. Od
razu zażądał ponowienia aktu kapitulacji,
tym razem w obecności przedstawicieli

naczelnych dowództw czterech
głównych państw sojuszniczych.

Strona zachodnia wyraziła na
to zgodę, choć nie traktowała ca-
łej sprawy zbyt prestiżowo. Bry-
tyjczykom wystarczało, że szef
sztabu Eisenhowera, generał Wal-
ter Bedell Smith, złożył podpis
w Reims także w ich imieniu. Bry-
tyjski samolot wojskowy dostar-
czył 8 maja 1945 r. na berlińskie
lotnisko Tempelhof trzyosobową
delegację niemiecką z feldmar-
szałkiem Wilhelmem Keitlem na
czele. Przygotowany dokument
zawierał te same warunki bezwa-
runkowego poddania się wojsk
niemieckich, jakie ustalono po-
przedniego dnia w Reims. Cere-

monia odbyła się w byłym kasynie ofi-
cerskim szkoły saperskiej w dzielnicy
Berlina Karlshorst. Poza Keitlem jako
przedstawiciele głównych rodzajów nie-
mieckich sił zbrojnych kapitulację pod-
pisali von Friedeburg i generał lotnictwa
Hans-Juergen Stumpff. Jako przedstawi-
ciel naczelnego dowództwa sowieckich
sił zbrojnych w roli sygnatariusza wystą-
pił marszałek Gieorgij Żukow, alianci za-
chodni powierzyli to zadanie brytyjskie-
mu generałowi lotnictwa Arthurowi Ted-
derowi. Ponadto dokument podpisali jako
świadkowie naczelny dowódca amery-
kańskiego lotnictwa strategicznego gen.
Carl Spaatz i dowódca 1. armii francu-
skiej gen. Jean de Lattre de Tassigny. Nie-
stety, nie było wśród nich przedstawicie-
li Polaków, chociaż to oni (a nie np. Fran-

Polska flaga na Bramie Brandenburskiej
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Kapitan Stanisław Sudyka dekoruje sztandar 21 BSP orderem Virtuti Militari

cuzi, kolaborujący z III Rzeszą w pań-
stwie Vichy) nigdy nie skapitulowali
przed Hitlerem i walczyli na wszystkich
frontach wojennych.

W archiwach zachowały się niesłycha-
nie ciekawe, uwierzytelnione relacje
z ostatnich chwil panowania Trzeciej Rze-
szy w Berlinie:

2 maja 1945 roku – zdobycie Berlina
przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie. Ra-
dziecka flaga zawisła nad gmachem Reich-
stagu, a nad Bramą Brandenburską polska
i radziecka. Żołnierze 1. Dywizji Piechoty im.
T. Kościuszki zawiesili polskie flagi w dziel-
nicy Tiergarten na stacji kolejowej oraz na
pruskiej kolumnie zwycięstwa (Siegessäule).
Jak wyglądało wieszanie flag?

Było ich pięciu. Wdrapali się na kolum-
nę, aby oznajmić polskim żołnierzom i ca-
łemu światu – to koniec wojny!

– Służyliśmy w artylerii, ja obsługiwałem
radiostację – wspominał kapitan Antoni
Jabłoński. – To była noc z 1 na 2 maja.
Przerwaliśmy niemiecką obronę, dotarliśmy
pod kolumnę. „Chłopcy, koniec wojny!”
– krzyczeliśmy i wtedy postanowiliśmy za-
wiesić flagę. Skąd ją mieli? – Była taka za-
sada, że obsługa radiostacji zawsze miała
coś biało-czerwonego pod ręką – odpowia-
da Jabłoński. Sztab wiedział o tej naszej
fladze, ale po wojnie było o nas cicho... Eks-
ponowano Rosjan, którzy zatknęli flagę na
Bramie Brandenburskiej czy Reichstagu.

– Ojciec zawsze mówił nam, że to on,
najzwinniejszy, zatykał tę flagę – przypomi-
na Wiesława Grochulska, córka Kazimie-
rza Otapa.

– Denerwował się, gdy zewsząd słyszał,
że to Rosjanie byli pierwsi. Powtarzał: „Jak
można tak kłamać? Pierwsza w centrum
Berlina była nasza biało-czerwona”. – Byli-
śmy dumni, że dokonał tego nasz ojciec

i dziadek – komentują pani Wiesława
i wnuczka Monika Michałowska.

2 maja 1945 roku ok. 6:00, podczas
rajdu przez park Tiergarten dokonanego
przez 2. batalion, część 1. batalionu 3. puł-
ku piechoty i batalion czołgów 66. Brygady
Pancernej, żołnierze 7. baterii 1. pułku ar-
tylerii lekkiej z 1. Dywizji Kościuszkowskiej,
zatknęli na środku trzeciej kondygnacji Sie-
gessäule (pruskiej kolumnie zwycięstwa)
w parku Tiergarten biało-czerwony sztandar.

Drugą flagę na balustradzie drugiej kon-
dygnacji, na polecenie por. Piotra Potap-
skiego, powiesili żołnierze z 8. baterii 3. dy-
wizjonu.

Trzecią flagę powiesiło pięciu polskich
żołnierzy z 1. Dywizji Piechoty, byli to ppor.
Mikołaj Troicki, plut. Kazimierz Otap, kpr.
Antoni Jabłoński oraz kanonierzy Aleksan-
der Karpowicz i Eugeniusz Mierzejewski.
Do dziś żyje tylko jeden z nich – 96-letni
obecnie kapitan Antoni Jabłoński. Skoń-
czy 23 sierpnia 97 lat. (źródło: https://hi-
storiamniejznanaizapomniana).

Nie można w tym miejscu nie wspo-
mnieć, że operacja berlińska zaczęła się
16 kwietnia 1945 r., kiedy to armie trzech
frontów sowieckich
przystąpiły do forsowa-
nia Odry i Nysy Łużyc-
kiej, rozpoczynając
jedną z ostatnich ofen-
syw II wojny. Dwa tygo-
dnie później ofensywa,
znana jako operacja ber-
lińska, zakończyła się
zdobyciem stolicy hitle-
rowskich Niemiec.
Uczestniczył w niej wiel-
ki bohater Ziemi Strzy-
żowskiej, mieszkający
w Kozłówku major WP
pan Stanisław Sudyka,
który nie dotarł do Ber-
lina, bowiem poniósł
ciężkie rany broniąc
przyczółku na lewym
brzegu Odry. Jest jedy-
nym żyjącym w naszej okolicy Kawalerem
Orderu Virtuti Militari z II wojny świato-
wej. Jego medal symbolicznie zdobi sztan-
dar 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
z Rzeszowa, jednostki tak drogiej sercu
każdego mieszkańca Strzyżowa, a przede
wszystkim strzelców ze Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” z jednostki ZS 2021, któ-
rej Brygada patronuje.

Za wyjątkową dzielność na polu chwa-
ły otrzymał On ten order w kwietniu 1945
roku, a w dniu 6 listopada 2013 roku do-
konał odznaczenia nim sztandaru Podha-
lańczyków w towarzystwie Dowódcy 21
BSP płk dypl. Wojciecha Kucharskiego.
Kapitan (obecnie major) Sudyka został
upoważniony do przypięcia orderu decyzją
Kapituły. Jest On „Honorowym Podha-

lańczykiem” od 2009 roku, za propago-
wanie chlubnych tradycji Wojsk Górskich
i Podhalańskich, i ma prawo nosić ciupa-
gę i kapelusz z piórem strzelca podhalań-
skiego jako symbol mężnych i walecznych
Podhalan i Pogórzan i wyraz ciągłej więzi
z macierzystą teraz jednostką wojskową.
Jak widnieje na stronie 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich: „Uroczystość utożsa-
mienia kończy cały proces przejmowania
tradycji jednostek górskich i podhalańskich
przez brygadę. Przypięcie Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari jest ukoronowaniem tego
procesu oraz najwyższym wyróżnieniem dla
żołnierzy brygady”. Z okazji Dnia Zwycię-
stwa życzymy szanownemu Panu Majoro-
wi co najmniej stu lat życia!

Czy sama nazwa tej rocznicy budzi
wśród historyków spory? Czy wiedząc
o wszystkim, co się wydarzyło później, nie
byłoby zręczniej mówić po prostu o koń-
cu wojny? Oddajmy głos historykowi prof.
Januszowi Karwatowi: Nawet jeśli poja-
wiają się takie spory, to ja spotykam się
z nimi bardzo rzadko. Taka nazwa może
budzić kontrowersje tylko wśród osób, któ-
re zbytnio ideologizują historię. Ja jestem

zdecydowanym przeciwnikiem takiego po-
dejścia.

Myślę, że profesor wyraził zdanie wie-
lu mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej.
Nie interesują nas spory zacietrzewionych
historyków, ważniejsza jest pamięć
o Tych, którzy oddali życie i krew w imię
pokonania faszyzmu. Wszak w jasny
dzień zwycięstwa jak co roku kwitnie bia-
ły bez... Niech każdy poświęci choć chwi-
lę refleksji – Polacy 8 maja, Rosjanie
9 maja... żeby już nigdy nie trzeba było
świętować kolejnego dnia zwycięstwa.
W żadnej wojnie.

Tekst: Marzena Dubiel

Źródła ilustracji: archiwum własne mjr.
Sudyki, strona 21 BSP, Wikipedia

Major Stanisław Sudyka
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Nie tylko o poezji
Audycja literacka pod red. Jerzego J. Fąfary była emitowana w Magazynie Literac-

kim Polskiego Radia Rzeszów dnia 22 marca 2015 r. w godzinach 21.00-23.00. Go-
ściem programu była Zdzisława Górska, która mówiła o swoim dzieciństwie, twórczo-
ści, podróżach. Wiersze poetki czytała Beata Zarębianka, oprawa muzyczna – Elżbieta
Lewicka.

Do stałych części magazynu literackiego, obok rozmowy z pisarzem, należy literac-
ka kuchnia z puszki – kulinarne preferencje zaproszonego do studia autora. Podzieliła
się nimi również Zdzisława Górska. Z jej galicyjskimi smakami można się zapoznać na
stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów (Schab po koszycku i Tort makowy
cioci Zosi).

www.radio.rzeszow.pl

W skrócie

Urszula Rędziniak ze Strzyżowa pisa-
niem zainteresowała się jeszcze w mło-
dzieńczych latach. – Wtedy właściwie to
były krótkie opowiadania przygodowe,
podróżnicze. Przelewanie swoich przemy-
śleń na papier w formie wierszy zaczęłam
dopiero w dorosłym wieku, przed „40”.
Przy czym na początku było to bardzo nie-
śmiałe. Pisałam tylko dla
siebie i w ogóle ich nie po-
kazywałam. Gdy pierwszy
raz odważyłam się je poka-
zać publicznie, to byłam za-
wstydzona i trochę skrępo-
wana. Nie dopuszczałam
myśli, że mogę pisać w ja-
kichś zwrotkach, według
mnie pewne formy dopusz-
czalne były tylko dla poetów
– wspomina swoje pierwsze
kroki po świecie poezji.

Z czasem jednak zaczę-
ła publikować swoje wier-
sze w regionalnej gazecie.
W końcu zebrała najlepsze
z tych, które napisała przez
kilka lat, i wydała swój pierwszy tomik.
Z kolei zawodem strażaka zainteresowała
się jako młoda dziewczyna tuż po szkole
średniej, kiedy trafiła do swojej pierwszej
pracy. W związku z tym, że pochodzi
z Otwocka, znalazła zatrudnienie w war-
szawskiej Szkole Głównej Służby Pożar-
niczej. Tu poznała też swojego męża, któ-
ry kończył studia w zawodzie strażaka.

Dzięki niemu przeniosła się do Strzyżo-
wa, gdzie do dziś mieszkają.

– Ta straż już później cały czas mi towa-
rzyszyła. Najpierw za sprawą męża (obec-
nie jest komendantem PSP w Strzyżowie
– przyp. red.), a później już sama zdecydowa-
łam się zdobyć ten zawód, decydując się na
szkołę pożarniczą. Ze strażą jestem związa-

na już ponad 15 lat. Najpierw jako pracownik
cywilny, później zostałam funkcjonariuszem
pożarnictwa, przeszłam wszystkie wymaga-
ne kursy, skończyłam szkołę aspirantów,
a obecnie pełnię służbę w krośnieńskiej stra-
ży pożarnej. Zajmuję się m.in. prawem, go-
spodarką mieszkaniową i magazynową,
a także – jeśli jest taka możliwość – piszę
projekty unijne – wyjaśnia pani Urszula.

Urszula Rędziniak – prawnik i zawodowy
strażak pisze na co dzień wiersze

Ostatnio zaprosiła na wieczorek poetycki swoich kolegów – strażaków, czyli ludzi z krwi i kości, którzy twardo stąpają po
ziemi. Wszyscy się wzruszyli.

Zainteresowanie prawem wzięło się
stąd, że – jak tłumaczy – była po prostu
głodna tej wiedzy. Na ten kierunek studiów
zdecydowała się dopiero po urodzeniu
trójki dzieci. Dokładnie tuż po tym, jak na
świat przyszły bliźniaki. – Prawo to też
moja wielka pasja. Ta wiedza przydaje mi
się nie tylko w pracy, ale też w życiu pry-

watnym. Wprawdzie nie mam
uprawnień radcy prawnego, ale
jako prawnik z wykształcenia i za-
miłowania mogę w razie potrze-
by doradzić bliskim, znajomym,
grzebiąc w przepisach.

Jak godzi te wszystkie pasje?
– I jeszcze życie prywatne,

i mnóstwo przyjemności, z któ-
rych trzeba korzystać – dopowia-
da z uśmiechem mieszkanka
Strzyżowa. – Tak naprawdę pra-
wo i praca w zawodzie strażaka
w pewnej części się pokrywają.
Z kolei z wierszami jest tak, że
piszę je, kiedy czuję potrzebę.
One rodzą się zwykle niespodzie-
wanie. Tego się nie da zaplano-

wać. Od wielu lat stale więc noszę ze sobą
notes i długopis – tłumaczy kobieta.

W lutym wydała już drugi tomik wier-
szy. W całości poświęciła go kobietom.
Jego promocję zaplanowała właśnie tuż
przed Dniem Kobiet – 6 marca. Na spo-
tkanie przyszło ponad sto osób. – Ludzie
nie są obojętni na poezję. Ich reakcja na
moje wiersze dodaje mi skrzydeł i spra-
wia, że chce mi się dalej pisać. Ostatnio
zaprosiłam na wieczorek poetycki moich
kolegów – strażaków, czyli ludzi z krwi
i kości, którzy twardo stąpają po ziemi.
Jaka była ich reakcja? Oni się wzruszyli!
Mówili, że moje wiersze są niesamowite,
pozwalają odpocząć od otaczającej nas rze-
czywistości i spojrzeć zupełnie inaczej na
pewne rzeczy. Takie opinie ludzi o wier-
szach to dla mnie największe podzięko-
wanie – zapłata za to moje dotychczasowe
pisanie – dodaje pani Urszula.

Małgorzata Motor

Tekst ukazał się w dodatku do Gazety
Codziennej Nowiny
w dniu
30 kwietnia br.
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Po chwilowym milczeniu „na ła-
mach”, pozwolę sobie przenieść zainte-
resowanych poezją w nurt młodej poezji
polskiej, ściślej krakowskiej.

Lubię w poezji wiersze o nowoczesnej
strukturze, skonstruowane jakby jednym
tchem, na wdechu, nad którymi trzeba
pomyśleć dłuższą chwilę, aby odkryć sed-
no skondensowanych wersów. Tomik
Piotra Kasperowicza zatrzymał mnie w
czasie mocno napiętym i niezbyt łatwym.
Zafrapował jednak zupełnie czymś no-
wym w strukturze wiersza i postrzeganiu
współczesności. Lektura wierszy przypo-
mina wspinanie się po tatrzańskim szla-
ku, mimo, że wymaga wysiłku i uwagi
– sprawia niezwykłą przyjemność. A jaki
szeroki horyzont!

Po lekturze wierszy Piotra Kaspero-
wicza o zaskakującym tytule „Łoskot

drogi mlecznej”  poczułam
pewną bezradność, słysząc
w tym tytule nieodkryte
dźwięki z oddali świetlnych
lat. Niektóre do nas żyjących
nie dotrą w tym bycie, a mogą
być mocno hałaśliwe, pora-
żać lub zachwycać kosmicz-
nym pięknem. Może to być
również droga mleczna na-
szych przeładowanych „dróg
szybkiego ruchu” i mocno
skomplikowanych scenariu-
szy życia. Jedno i drugie po-
ważnie zapętlone w czasie.

Niełatwo jest przejść przez
gęsto zabudowane nośnym
słowem wersy. Żadnych
przerw, wyjaśnień, łączników.
W mocno metalicznym i skon-

densowanym kon-
strukcyjnie świecie
szukam jasnych point
i mocnych przeżyć.
Są. Znajduję.

Ale jakże ukryte
w misternej materii
wyobraźni. Wiersze
przypominają kon-
strukcję wieży Eif-
fel‘a, unoszącą się po-
nad. To „ponad”
brzmi jak w tomiku
J. Przybosia „Spo-
nad”. Z góry widać
więcej i większy lęk
(Zd.G.). Pełne cel-
nych obserwacji spoj-
rzenie na ten dół. Splą-
tany. Niezbyt uczci-
wy. Do bólu wykre-
owany. I co tu dużo
mówić – od dawna
– wrogi i nieludzki.

Psycholog iczny
rozbiór wnętrza czło-

„Łoskot drogi mlecznej”
Piotra Kasperowicza

Ideę Świato-
wych Dni Mło-
dzieży zapocząt-
kował św. Jan

Paweł II, który w 1984 r. przyjął od ludzi
młodych krzyż, jednocześnie prosząc, by
nieśli ten symbol wiary na cały świat. Rok
później, w 1985 roku na zaproszenie Pa-
pieża w Rzymie, odbyło się pierwsze spo-
tkanie młodych. Od tego czasu młodzież
całego świata regularnie spotyka się w róż-
nych miejscach naszego globu, by wciąż
na nowo odpowiadać swoim entuzjazmem,
radością, wspólnotą na prośbę Papieża.

Światowe Dni Młodzieży składają się
niejako z dwóch części. Główna odbędzie
się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016
roku. Druga część to tzw. Dni w Diecezjach,
podczas których pielgrzymi zostają przyję-
ci do różnych miast rejonu (19-25 lipca
2016 r.). Jak możemy przeczytać na stro-
nie ŚDM: „Dni w Diecezjach to czas na
wzajemne poznanie, integrację, poznanie
kultury i topografii danego regionu. Na tym
etapie nie brakuje wycieczek turystycznych,
wspólnych zabaw, a także zaangażowania
społecznego w różne dzieła i projekty przy-
gotowane przez organizatorów”.

W związku z tymi czekającymi nas
wydarzeniami diecezja została podzielo-
na na rejony, a jednym z nich jest nasz
– strzyżowski. Rejony mają za zadanie
przygotować mieszkańców na przyjęcie
pielgrzymów.

Przygotowania do tych ważnych dni
już się rozpoczęły. Ludzie młodzi z na-
szego rejonu podejmują wiele inicjatyw,
które mają pomóc w przygotowaniu się
na to wydarzenie. W ostatni piątek mie-
siąca spotykamy się na wspólnej modli-
twie w naszym kościele parafialnym, by
poprzez podejmowanie realizacji pro-
gramu Serce 2.0, pogłębiać także swoją
więź z Bogiem. Ludzie młodzi z nasze-
go rejonu zdobyli uprawnienia wolonta-
riuszy ŚDM, poprzez odbycie trzydnio-
wych rekolekcji. Niebawem wraz z wo-
lontariuszami wyruszamy także do cen-
trum ŚDM Polski – do Krakowa, by tam
zaczerpnąć sił do dalszej pracy w tym
dziele.  Na ulicach naszego miasta,
w szkole można zobaczyć młodzież, któ-
ra poprzez różne gadżety (plakietki, nie-
bawem koszulki) propaguje ideę ŚDM.
Przed nami wiele inicjatyw, wiele pomy-
słów, wiele pracy.

Symbolami ŚDM jest krzyż i ikona,
które wędrują po całym świecie. Jest to
ten sam krzyż, który niejako zapoczątko-
wał ideę ŚDM. Symbole te niebawem na-
wiedzą i nasze miasto. W niedzielę
7 czerwca br. krzyż i ikona ŚDM będą go-
ścić w Strzyżowie. Myślę, że w przygoto-
wanym programie każdy z nas znajdzie coś
dla siebie, by choć na chwilę zatrzymać
się, zamyślić, przygotować do wydarzeń
2016 r.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć
się w przygotowania w różny sposób, ser-
decznie zapraszamy. Wciąż można zgła-
szać chęć przyjęcia pielgrzymów. Wszyst-
kich młodych zapraszamy do zaangażo-
wania się w dzieła, które przygotowujemy.

Rejon strzyżowski ma swój profil na
FB, gdzie na bieżąco wstawiane są spra-
wozdania z tego co już było i zaproszenia
na to, co się wydarzy. Można tam znaleźć
także wywiad z Koordynatorem rejonu
oraz zdjęcia i liczne informacje.

Wszelkich informacji udzielają: ks.
Paweł Ciba – 692 076 331, Magdalena
Maraj – 607 534 088.

Magdalena Maraj

Światowe Dni Młodzieży w Strzyżowie
Przed nami ważne wydarzenie, nie tylko dla wspólnoty parafialnej, ale dla wszystkich mieszkań-
ców Strzyżowa i okolic. W 2016 roku w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży, na które
zaprasza sam Papież Franciszek.
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wieka nie wychodzi nam zbyt pozytyw-
nie przez swoją słabość, chwiejność, brak
kierunku i konsekwencji w działaniu. Ob-
serwacja poety przeraża swoją dokładno-
ścią, ironią i dosadnym cięciem. Podzie-
lam – człowiek – istota niedoskonała,
a we wnętrzu...?!

Autor szuka doskonałości, ale jakże
inaczej, dokładniej. Uczy, wskazując
wady. Każdy wiersz ma ukryty podmiot
liryczny. U Piotra Kasperowicza ukryty
za szczelnymi żaluzjami wersów wypeł-
nionych mocnym słowem. Ale za murem
słów ktoś wrażliwy szuka stale sensu i tej
zwyczajnie ludzkiej miłości. Ujawnia się
pod koniec tomiku i ja oddycham z ulgą.
Autor jest wrażliwy, opanowany (i eru-
dyta i bojownik), którego rozpiera mło-
dość i nęci zmiana świata, myślę, że na
lepsze. „Milczące obrazy trwania” to jak-
by jedyne odsłonięcie siebie. Proponuję
wiersz w całości:

„Milczące obrazy trwania”

Torowiska bycia sobą
na rozjazdach obłudy
okrężne wiadukty alter ego
i zwinięte w kłębek ambicje
na skrzyżowaniach autostrad
człowiek po przejściach
bez przejść dla pieszych
milczące obrazy trwania
przesuwane napędem tramwaju
mijamy się z sobą
zamiast kochać

Całe to ożebrowanie, ostre żaluzje nie
dopuszczające światła do wewnątrz, zmu-
szają do wędrówki labiryntami pojęć,
zwątpień, irytacji. Ale „Milczące obrazy
trwania” odsłaniają sens tej poezji. To jak-
by w klatce Bretona (azbestowej zresztą)
płonęło serce. Bystre obserwacje świata
rozwichrzonego, bez kierunku, gdzie
wszystko wolno i niczego się nie musi
– przed tym przestrzega autor w bardzo
precyzyjnie skomponowanych wierszach.

Grafiki Adama Fiali – doskonale ko-
respondują z poezją Kasperowicza. Ko-
lorowe, dynamiczne postaci – jeszcze lu-
dzie, już roboty, czy kosmiczni goście (?)
walczą, bronią się czy radują. Zmagają się
z rzeczywistością, podobnie jak my.

Proponuję wiersz, który nieco wyja-
śnia mocny tytuł tomiku:

„Droga mleczna”

Dałem się zwieść
nie bez powodu wróciłem nad ranem
dalekie krainy adoracji

spowite perfekcyjną insolacją
u nas tylko jeden filar
podtrzymujący światło
za to nieskończone ilości dolin
do których nasi przodkowie
woleli się nie zapuszczać
wieczny łoskot drogi mlecznej
będzie przełamany
ocean światowy uruchomiony
by zapaść się w sobie
a potem odnaleźć
w niebie

Cytuję kilka wysublimowanych wer-
sów, które mogą być aforyzmami:
„/.../ pamięć nie obraca się wniwecz

a niwecz lubi powracać ze złością”
(„Otwory”),

albo
„/.../ terytoria pozostaną nienaruszone po-
nownie” („Terytoria uczuć”),
„/.../ nie wysłuchane prośby targają do-
gmat nieba” („Wyczekuję chwili”).

Na koniec w całości, krótki, aktualny
wiersz:

„Wielka opozycja”

Wyeksplodowane oczy i puste meridiany
gwiazd błądzących
triumf zapłonu gruzowiska w wielkiej
opozycji
łuszcząca się rdza przekserowanych
na wojnę oczu
które nie mrugają

„Nie ma nic niepojętego, Myśl jest rów-
nie przejrzysta jak kryształ” (Comte de
Lautréamont) – i chyba to chce nam prze-
kazać autor „Łoskotu drogi mlecznej”.

Jeśli zmienimy siebie, może zmieni
się świat?! Zapewne taką prawdę ma na
myśli autor operujący precyzyjnie sło-
wem w naszym umyśle, jak rzeźbiarz
dłutem.

Z przyjemnością prezentuję Państwu
tę młodą, zaangażowaną we współcze-
sność i losy świata poezję. Młodość jest
jej atutem, ale wiedza, erudycja i wrażli-
wość zdecydowanie przeważa. Cieszę się,
że mogę o tym napisać, życząc młodemu
krakowskiemu poecie wielu doznań
w podróżach nie tylko kosmicznych, ale
drążących umiejętnie skomplikowaną
współczesność w dość trudnych, ale pra-
wie matematycznie dopracowanych wier-
szach. Czy to nowy kierunek poezji?

/.../ w świecie zapędzonym do utraty
tchu? (Zd.G.)

Zdzisława Górska

Zdzisława Górska

Per³a

Dobrze mieć promień we włosach

i słońce w Medium Coelli

Zenit to dobre miejsce

na zdarzenia

Aria Nadira pięknieje smutkiem

Kto łowił perły ten zna

brak oddechu

Chcąc żyć wypływa uboższy

z kroplą nadziei

Po co martwemu

kolonia pereł na dnie

Perła musi

w promieniu zajaśnieć

rozpalić oczy i żądze

Jak na obrazie Vernera

Ozdobić najpiękniejszą

ale czy uszczęśliwić

Aria z opery „Poławiacze pereł” Bizeta

PIOTR KASPEROWICZ
„ŁOSKOT

DROGI MLECZNEJ”
Wydawnictwo Miniatura,

Kraków 2013

Piotr Kasperowicz, rocznik 1978,
krakowianin. Wydał tomiki wierszy
„Nienawiść” 2001, „Oczy ery tech-
no” 2002, „O jedno niebo więcej”
2003 – opowiadanie (fantastyka),
„Łoskot drogi mlecznej” 2013.
Druk poezji w łódzkich Zeszytach Po-
etyckich nr 6, Magazynie Arty-stycz-
nym „Konstelacja cienia” nr 13. Czło-
nek Łódzkiego Stowarzyszenia Pro-
mocji Kultury „AlcHemia”. Od 2012
roku redaktor działu poezji pisma in-
ternetowego „Mega* Zine Lost&Fo-
und”.
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Pytanie o Arche
Harmonia i chaos, nauka i wyobraźnia. Poszukiwanie tego co nieznane, czer-
panie z kanonów tradycji. Odwieczna pogoń za płochliwą myślą wybiegającą
w nieznane, ale też mądre zanurzenie w przeszłości – w jej odwiecznych
prawach i zasadach. Wszystko to zapisane na czystych kartach, przyprószone
tajemnicą, przepojone emocjami i ogniem poznania.

Ten ogień właśnie głosem wielu rozpalono, aby mogły ujrzeć blask światła, stworzyć
nowe obrazy, dotknąć nowych przestrzeni. Ów wielogłos, ten stan swoistej wojny
i pokoju, burzy i entuzjazmu, wielogłos serca i rozumu nie dał się zamknąć w sztywne
ramy – przeciwnie. Połączony z harmonią Kosmosu poprzez umysły i dłonie piszących
znalazł wspólne zrozumienie w Kręgu Twórczym Arche.

Ziarno różnorodności zasiano marcowym wieczorem w strzyżowskiej bibliotece,
by w przyszłości mogło zaowocować nieskrępowanym plonem i aby tym plonem
– pełnym barw i nieposkromionych myśli, pełnym radości, uśmiechu, ale też łez wzru-
szenia oraz zwyczajnego zatrzymania i refleksji nad życiem – dzielić się ze światem. Tak
niewiele przecież trzeba, by zrozumieć i zaakceptować drugiego człowieka.

A zatem dziś wychodzimy z cienia, do Ciebie i dla Ciebie, a Ty Czytelniku, zechciej
spojrzeć przychylnie na Krąg Twórczy Arche, który niebawem odkryje przed Tobą swą
kolejną kartę...

Krąg Twórczy Arche

Zdzisława Górska

Niepojête

Nie znam siebie
ale nie ja budzę wiosnę
/gdzieżbym śmiała/
Myśl tkwi jeszcze zmrożona
czasem ostatnim /bez daty/

Ten rok odwrócił się ode mnie
i nie zaszczycił spojrzeniem
Zamknął bolesnym uściskiem
w ramionach wzgórz okolicznych
Nie wskazał wyjścia ani furtki

Próbuję zaprasować myśli i uczucia
aby nie zabierały miejsca
Wysyłam je w przestrzeń bez podpisu
Dwie jaskółki z listkiem bzu
poszybowały po szkle
Może przetrwam

Radosław Kozak

Z moich podró¿y

Co pamiętam?

Pomarszczone dłonie starca na płótnie Rembrandta

Okaleczone ramiona chropowatych rzeźb

Serce Keatsa na Hiszpańskich Schodach
– kruche i niespokojne jak jego własna młodość

Do tego kilka błysków z dokładnością mgieł:

Kobieta w bramie cmentarza układająca
w stoickie kupki kwiaty na bukiety

Albo ten gasnący promień światła
gdy uderzony w tył głowy przez ocean
dryfowałem ku piaskom Guincho

Nie, jest tylko jeden obraz
– widzę go dokładnie

Uśmiech staruszka imieniem Cornélio,
który pewnego sierpniowego popołudnia zasnął
tuż obok mnie na pokrzywionej, drewnianej ławce

Czy zabrałem mu resztę życia naszą krótką rozmową?

Jakbym podkładał ogień pod jego wyschłą duszę

Zdzisława Górska

Nieporozumienia

Często zacinam się na długo i na smutno
słowa więzną w przesmyku prawdy
Niby nic – pozorny spokój
a dusza rozrasta się jak namiot cyrkowy
Tresowane zwierzęta są jakby szczęśliwe
Robią co każą za kostkę cukru
lub nieświeżą rybę i pejcz tresera

Koń marzy o trawie pod dawną jabłonią
Foka, cóż nawet nie ma nóg, ani morza,
wokół trociny areny
Jeszcze ta piłka na nosie
Lew umiera ze strachu przed płonącą
obręczą, ile razy można...

Pierrot ma namalowane łzy czarnym tuszem
Kolombina udaje woltyżerkę
w trudnej pozycji braku miłości
Cały ten cyrk pali ogniem nieporozumienia
jak dymy na wschód od Edenu,
jak krew na morzu niewinnym

Wszystko staje się nieporozumieniem
nawet zbyt wczesna wiosna i białe
przebiśniegi
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Książka zaczyna się prologiem, który
wprowadza czytelnika do XV-wiecznej
Florencji Medyceuszów, gdzie powstał
obraz „Astrolog” namalowany przez re-
nesansowego malarza Georgio z Castel-
franco, skrywający tajemnicę panowania
nad światem.

Dalsza historia obrazu „Astrolog”
rozpoczyna się już w XX wieku, gdy do
rąk Hitlera dostało się pismo dotyczące
tajemniczego obrazu „Astrolog” i przy-
pisywanych mu ezoterycznych właściwo-
ści, odkrycie których pozwalało rządzić
światem.

Jak wiemy, Hitler bardzo interesował
się okultystyką i za wszelką cenę chciał
mieć ten obraz, wobec czego zobowiązał
Himmlera do zdobycia go. Zadanie to
Himmler zlecił Georgowi Bergheimowi,
majorowi SS. I tu zaczynają się dwa wątki
powieści – okupowana Francja i grabież
cennych dzieł sztuki, obrazów znajdują-
cych się m.in. u bogatych Żydów. Poszu-
kiwania „Astrologa” doprowadzają Ber-
gheima do żydowskiej rodziny Bauerów,
wiedział bowiem, iż są w posiadaniu po-
szukiwanego obrazu. Obrazu nie udało

się jednak odnaleźć, a ro-
dzina Bauerów została wy-
wieziona do obozu koncen-
tracyjnego. Uratowała się
tylko ich córka Sara, którą
ojciec ukrył w ostatniej
chwili.

Rozpoczyna się niebez-
pieczna gra w okupowa-
nym Paryżu, dokąd Sara
dotarła ze swoim przyjacie-
lem Jacobem, między ma-
jorem SS i Żydówką Sarą
mająca zaskakujące konse-
kwencje dla nich obojga.

Drugi wątek książki za-
czyna się w roku 2013
w Hiszpanii. Poznajemy Anę, młodą ab-
solwentkę sztuki, pracującą w Muzeum
Prado, która mieszka z bogatym biznesme-
nem, kolekcjonerem sztuki, Konradem.

W ręce Konrada trafia list napisany
w czasie II wojny światowej, dotyczący
obrazu „Astrolog”. Konrad także chce
odnaleźć ten obraz. Jak dowiadujemy się
z dalszej treści książki, on zna tajemnicę
obrazu. Namawia Anę do jego odszuka-

Tematem kwietniowego spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki była „Szmaragdowa Tablica” napisana przez Carlę
Montero. Carla Montero jest młodą hiszpańską pisarką, absolwentką prawa i zarządzania w biznesie, ale jak sama
stwierdziła, od zawsze uwielbiała pisać. „Szmaragdowa tablica” jest jej drugą powieścią, bardzo interesującą (prawo do
jej wydania kupiło już kilka europejskich oficyn) – o czym może również świadczyć ożywiona dyskusja podczas spotka-
nia w Klubie.

Carla Montero – „Szmaragdowa tablica”

nia. Ana współpracując
z młodym wykładowcą na
Sorbonie odkrywa nie tyl-
ko zawiłe losy rodziny
Bauerów, strzegących od
pokoleń tajemnicy „Astro-
loga”, lecz także wplątana
zostanie w niezwykłe wyda-
rzenia, które będą mieć
wpływ na jej życie.

Znaczącą i zaskakującą
rolę w tej książce odgrywa
list dziadka młodego wykła-
dowcy, zawierający wyja-
śnienia dotyczące jego
związków z Sarą i oczywi-
ście „Astrologiem”.

Książkę czyta się prawie jednym tchem
– akcja wciągająca, zaskakujące są losy
bohaterów. Na koniec nasuwa się kon-
kluzja, iż nawet dziś są ludzie, którzy
chcieliby posiąść tajemnicę „Astrologa”
by zapanować nad światem. Amatorom
dobrej książki – polecam.

Irena Wojciechowska
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

Fot. Archiwum DKK
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BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Polecamy!

Mitch Albom
„Pierwszy telefon z nieba”

„Pierwszy telefon z nieba” to opowieść o miłości, stra-
cie i tęsknocie za bliskimi, którzy odeszli. Czasem zabra-
kło pożegnania, czasem pozostały niewyjaśnione tematy,
ale najczęściej jest wielki żal i tęsknota. Jakbyście się za-
chowali, gdyby nagle zadzwonił telefon i odezwała się do
was zmarła osoba? Na pewno na początku byłby szok
i niedowierzanie, a potem wielka radość. Ludzie reagują
jednak różnie.

W małym miasteczku Coldwater doszło do tajemni-
czych telefonów. Kilka różnych osób otrzymało telefon
od swoich bliskich zmarłych – od matki, siostry, syna,
bliskiej przyjaciółki. Ich reakcje były różne, jednak po

pierwszym telefonie czekali na kolejne z nadzieją i tęsknotą. Najpierw trzymali to
w tajemnicy, jednak prawda wyszła w końcu na światło dzienne i wywołała lawinę reak-
cji. Od ślepej wiary po ciekawość, czy negowanie. Dopatrywano się cudu lub oszustwa.
Ci, których telefony dzwoniły byli wybrańcami – reszta mogła tylko liczyć na cud. Czy
w Coldwater faktycznie wydarzył się cud, czy ktoś mu pomógł? Oto jest pytanie!

To książka o sprawach najważniejszych i najbardziej intymnych: o pragnieniu bli-
skości, tęsknocie za ukochaną osobą i o sile nadziei.

Sarah Jio
„Dom na jeziorze”

Jak zaakceptować śmierć kogoś bliskiego? Jak prze-
żyć ból, pustkę, poczucie winy, uporać się z nową rzeczy-
wistością i znowu zacząć cieszyć się życiem? A może
w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest ucieczka
od bolesnej przeszłości, od własnych przeżyć, od siebie
samego?

Ada Santorini pracuje jako zastępca redaktora na-
czelnego w magazynie „Sunrise” w Nowym Jorku. Ale
od dwóch lat, kiedy to jej mąż i córeczka zginęli w tra-
gicznym wypadku, praca przestała dawać jej satysfakcję
i zadowolenie. Terapia u psychiatry nie przynosi żad-

nych efektów. Wszystko wokół przypomina najbliższych zmarłych. Dlatego w końcu
Ada wyjeżdża z miasta i wynajmuje mieszkalną barkę przy Boat Street w Seattle, gdzie
zamierza dojść do wewnętrznej równowagi. Pewnego dnia w swojej barce odnajduje
skrzynię z pamiątkami po niejakiej Penny, która niegdyś była żoną słynnego artysty-
malarza. Jej małżeństwo nie było zbyt udane, co poskutkowało uczuciem do kogoś
innego. A potem niespodziewanie dziewczyna zniknęła bez śladu. Zaintrygowana tą
historią dziennikarka próbuje dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Jednak oko-
liczni mieszkańcy uparcie milczą. Jedyną osobą, która pomaga Santorini w rozwiąza-
niu zagadki, jest Alex – przystojny, sympatyczny fotograf mieszający w pobliżu. Czy
uda im się ustalić, co stało się z zaginioną pięćdziesiąt lat wcześniej Penny? Została
zamordowana, a może uciekła z kochankiem? I czy Ada pogodzi się wreszcie z żałobą
i wejdzie na nową ścieżkę życia?

To piękna, urzekająca opowieść pełna miłości i tajemnic. Zapada w pamięć i skłania
do refleksji nad przemijalnością człowieka i świata. A także uświadamia, by nie bać się
ruszyć z miejsca, pójść na spotkanie swoich marzeń.

Wzór do
naśladowania

Jego biała szata, pod którą przygarniał
każdego, była jak skrzydła Anioła rozpo-
starte nad spragniona ziemią...

Jego radosna twarz wywoływała tak
w oczach młodych jak i tych starszych
błysk, nadzieję, że ktoś ich rozumie...

Jego spracowane ręce przez wiele lat
przygarniały zbłąkanych, zbierając żniwo
ku chwale Boga Najwyższego...

Jego nogi uwielbiały wędrować, prze-
cierać szlaki, otwierać to, co nie do otwo-
rzenia, wchodzić tam, gdzie dotąd nikt nie
dotarł...

Jego serce do ostatniej sekundy biło dla
każdego, nigdy nie zamykało się na słowa,
na lament, na śmiech, biło po to, by ko-
chać...

Jego miłość... ta miłość nigdy Go nie
zawiodła, była niczym olejek balsamują-
cy, bo czy można tak żyć nie miłując?

Jego wiara przenikała każdego i wszyst-
ko. Żył tym, co głosił, a głosił to, w co wie-
rzył...

Jego słowa pozostały jako Jego swo-
isty testament, jako wielkie dzieło do wy-
pełnienia, przesłanie.

On – Polak, zwykły a zarazem niezwy-
kły człowiek.

Ten, który wołał: „Niechaj zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze tej ziemi...”

Ten, który nauczał „Nie lękajcie się...”

Jan Paweł II – wzór do naśladowania.

Magdalena Maraj
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Nasza trasa rozpoczęła się przy ruinach zamku „Kamieniec”
poprzez ścieżkę przyrodniczą wiodącą przez las „Sokolec”, re-
zerwat skalny „Prządki”, sztolnie w Czarnorzekach, a kończyła
się na Suchej Górze przy Radiowo-Telewizyjnym Centrum Nadaw-
czym. Kamieniec to warownia obronna z XIV w., położona na
skalnym wzgórzu na skraju Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku

Krajobrazowego. Ta gotycka budowla została wzniesiona na skale
na wysokości 452 m n.p.m. Dookoła rozciąga się malowniczy
pagórkowaty krajobraz Pogórza Dy-
nowskiego. Mimo, że na przestrzeni
dziejów zamek ulegał wielu przebudo-
wom, to jednak zachował do dzisiaj kil-
ka pierwotnych gotyckich elementów.

Od podnóża zamku idziemy ścieżką
przyrodniczą przez las „Sokolec”. Na
pierwszy rzut oka w tym lesie nie wi-
dzimy nic szczególnego. Jednak arche-
olodzy odkryli w tym miejscu cmenta-
rzysko kurhanowe z IX i X wieku, na
którym w czasach przedchrześcijań-
skich chowano zmarłych zgodnie z obo-
wiązującym rytuałem całopalenia. Wiel-
kość kurhanów waha się od 3 do 6 me-
trów, zaś obecna wysokość od 0,5 do
0,65 metra. W sumie naliczono około
100 kopców, niektóre zgrupowane po
4-6 kurhanów jako miejsce pochówków
rodzinnych.

Następny przystanek to „Grodzi-
sko”, którego pochodzenie datuje się na
IX wiek. Ślady obwałowań, ulokowane
półkoliście w stosunku do grzędy skal-
nej, pozwalają się nam domyślać, że
w tym właśnie miejscu istniała jakaś osa-
da ludzka. Następnie idziemy przez re-

V Podkarpacki Rajd Starszaków – Korczyna 2015
Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie, w dniu 24.04.2015 r., nasza grupa 20 uczestników wyruszyła
do Korczyny, aby wziąć udział w V Podkarpackim Rajdzie Starszaków – Korczyna 2015. Po uroczystym otwarciu rajdu na
stadionie w Korczynie wybraliśmy się na wybraną przez nas trasę.

zerwat „Prządki”, który tworzy zespół ostańców skalnych. Skały
te sięgają nawet 20 m wysokości, zbudowane są z gruboziarniste-
go piaskowca, który pod wpływem erozji stworzył oryginalne
kształty. Niektóre skały mają własne nazwy: Prządka – Baba,
Prządka – Matka, Herszt.

Powoli maszerujemy w stronę południowego stoku najwyż-
szego wzniesienia – Suchej Góry, 585 m n.p.m. Znajduje się tam
kilka sztolni powstałych w wyniku eksploatacji piaskowca. Naj-
ciekawsza „sztolnia nad Czają” objęta została ochroną i zabezpie-

czona przed penetracją ze względu na
bytowanie w niej kilku gatunku nieto-
perzy. W jednej z nich znajduje się źró-
dło „Mieczysław”. Ma ono charakter
oczka wodnego o powierzchni 25 m2

przy głębokości 8 m. Źródło powstało
w miejscu dawnej eksploatacji piaskow-
ca w głębokim wyrobisku, w którym
wybiła woda.

Mijając źródło udajemy się na szczyt
Suchej Góry, na której znajduje się wie-
ża o wysokości 116 m. Jest to Radiowo-
Telewizyjne Centrum Nadawcze o du-
żej mocy pokrywające swym zasięgiem
Beskid Niski, Pogórze Dynowskie,
Bieszczady i zachodnią część Kotliny
Sandomierskiej. W drodze powrotnej
zwiedziliśmy neogotyckie Sanktuarium
Świętego Józefa Pelczara Biskupa, ro-
daka Korczyny. Nasz przewodnik Ro-
bert Kubit przedstawił nam zarys histo-
ryczny tej świątyni od czasów jej powsta-
nia w XV wieku.

Rajd zakończono na stadionie roz-
daniem okolicznościowych dyplomów
i gadżetów dla każdego uczestnika.

Tekst i fot. Małgorzata Drogoń

Zamek Kamieniec zachował do dzisiaj kilka pierwotnych gotyckich elementów

Skały w „Prządkach” zbudowane są z gruboziarnistego pia-
skowca, który pod wpływem erozji stworzył oryginalne kształty

Naszym przewodnikiem był Robert Kubit (pierwszy z lewej)
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� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS �

Małgorzata Łyszczarz-Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Tym samym ZUS dopełnił wszystkich
obowiązków narzuconych mu w grudniu
2013 r. Zgodnie z przepisami do 3 lutego
2014 r. każdy otwarty fundusz emerytalny
umorzył 51,5 proc. jednostek rozrachun-
kowych zapisanych na rachunku każdego
członka otwartego funduszu emerytalne-
go na dzień 31 stycznia 2014 r. Do końca
października 2014 r. każdy z OFE miał
obowiązek przesłać do ZUS informację
o kwotach przekazanych do ZUS za każ-
dego ze swoich klientów i okresie jakiego
te kwoty dotyczą. Zakład zaś do końca mar-
ca był zobligowany przypisać umorzone
153 mld zł jednostek rozrachunkowych

Osoba uprawniona do emerytury
w powszechnym wieku emerytalnym, skła-
dając wniosek o tę emeryturę, może za-
znaczyć we wniosku, że jednocześnie ubie-
ga się o rekompensatę. Rekompensata
przysługuje osobie ubezpieczonej, urodzo-
nej po 31 grudnia 1948 r., która ma okres
pracy w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze wynoszący co
najmniej 15 lat, osiągnięty do 31 grudnia
2008 r., ale nie ma ustalonego prawa do
wcześniejszej emerytury. Rekompensata
nie zostanie ustalona dla osób, którym już
ustalono prawo do wcześniejszej emery-
tury.

Rekompensata nie jest samoistnym
świadczeniem pieniężnym. Stanowi doda-
tek do kapitału początkowego i łącznie
z tym kapitałem podlega waloryzacjom,
a w efekcie powiększy podstawę oblicze-
nia emerytury. Wysokość rekompensaty
będzie wykazana w decyzji ustalającej wy-
sokość kapitału początkowego.

Ustalenie rekompensaty następuje na
wniosek ubezpieczonego.

ZUS zapisał składki na subkontach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył zapisywanie na subkontach swoich klientów wszyst-
kich informacji składkowych przekazanych dotychczas przez otwarte fundusze emerytalne.

OFE do subkont swoich klientów. Tym
samym ZUS zakończył ewidencjonowa-
nie wszystkich przekazanych dotychczas
przez OFE informacji składkowych zgod-
nie ze wskazaną datą.

– Klienci ZUS, którzy są członkami
II filaru emerytalnego, mogą sprawdzić za-
ewidencjonowane na ich subkontach infor-
macje składkowe osobiście lub listownie –
tłumaczy Małgorzata Bukała, rzecznik rze-
szowskiego Oddziału ZUS. – Osoby zareje-
strowane na Platformie Usług Elektronicz-
nych informacje te mogą uzyskać w Centrum
Obsługi Telefonicznej, po uprzednim uwie-
rzytelnieniu się loginem i hasłem PUE.

Z a p i s y
składkowe po-
wstałe na bazie
i n f o r m a c j i
z OFE będą
widoczne w in-
ternecie na
profilach każ-
dego z użytkowników PUE już w czerwcu.
W tym samym miesiącu, po dokonaniu wa-
loryzacji od dnia 1 czerwca, Zakład rozpocz-
nie wysyłkę „Informacji o stanie konta”,
w której znajdą się zapisy o kwotach przeka-
zanych na subkonto w ZUS przez OFE.

�

Dla kogo emerytura
z rekompensatą

Rekompensata przysługuje pracownikowi w przypadku utraty prawa do wcześniej-
szej emerytury oraz przy niespełnianiu warunków do emerytury pomostowej.

Do wniosku o emeryturę oraz o rekom-
pensatę zainteresowana osoba powinna
dołączyć: świadectwo pracy lub zaświad-
czenie potwierdzające wykonywanie pra-
cy w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze, wystawione przez
pracodawcę, u którego była zatrudniona
lub przez jego następcę prawnego, na pod-
stawie posiadanej przez ten podmiot do-
kumentacji osobowej; decyzję Komisji ds.
Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, po-
twierdzającą okres i rodzaj tej działalno-
ści – jeśli wykonywała własną działalność
twórczą lub artystyczną.

Przy ustalaniu 15-letniego okresu pra-
cy w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze mogą zostać uwzględ-
nione jedynie te okresy, w których praca
była wykonywana stale i w pełnym wymia-
rze czasu pracy obowiązującym na danym
stanowisku. W związku z tym nie jest moż-
liwe zaliczenie okresu pracy w szczegól-
nych warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze wykonywanej np. na 1/2 czy 3/4
etatu.

Przy ustalaniu wymaganego okresu
pracy w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze nie uwzględ-
nia się okresów: niezdolności do pracy, za
które zostało wypłacone wynagrodzenie,
zasiłek chorobowy, świadczenie rehabili-
tacyjne, niewykonywania pracy, za które
– na podstawie Karty Nauczyciela – na-
uczycielowi wypłacono wynagrodzenie za
czas usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia,
pozostawania w stanie nieczynnym, prze-
bywania na urlopie udzielonym w celu dal-
szego kształcenia, służby wojskowej, prze-
bywania na urlopie wychowawczym, ko-
rzystania z urlopu bezpłatnego.

�
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Ze starej trafiki...
Przeglądając przedwojenne czasopisma, warto za-

trzymać się na ostatniej stronie, gdzie zamieszczano
ogłoszenia i reklamy. Dzisiaj budzą w nas rozbawienie,
ale i skłaniają do refleksji, jak bardzo zmienił się świat
w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci...

Dużo radości może mieć współczesny czytelnik
z przeglądania anonsów matrymonialnych:

„Posiadam młodość, urodę, posag, wyprawę oraz wszel-
kie zalety kobiety, człowieka, żony. Szukam pokrewnej du-
szy, cel matrymonialny. Pierwszeństwo urzędnicy państwo-
wi. Rozwodnicy wykluczeni”.

Jak widać, panienka, która tak zachęcająco przed-
stawia potencjalnym pretendentom do ręki swe zalety
(zauważmy, że określenie KOBIETA postawiono na
pierwszym miejscu, przed CZŁOWIEKIEM), tak na-
prawdę wcale nie szuka pokrewnej duszy. Jeśli amant
jest urzędnikiem państwowym bez matrymonialnej prze-
szłości, to sprawa porozumienia serc i myśli spada na
dalszy plan. Widać w tym światłe kierownictwo Mamy,
która czuwała, by córce zapewnić dostatek, a któż jak
nie urzędnik na posadzie mógł dać żonie socjalne bez-
pieczeństwo? Mąż siostry mojej babci był tylko zwy-
kłym kolejarzem, a stać ich było na wynajęcie mieszka-
nia w pięknej kamienicy w Jaśle i utrzymywanie służą-
cej. Ciocia oczywiście nie pracowała i z pewną wyższo-
ścią spoglądała spod ronda kapelusza na swe siostry
„chłopianki” w chustkach.

O wiele lepiej w powyższym kontekście prezentuje
się nader poważna, a jednocześnie pełna porywów ser-
ca enuncjacja pewnego pana:

„Nie szukam pieniędzy, lecz szukam żony – naprawdę
żony. Chcę kochać, być kochanym. Mam 39 lat, wyższe stu-
dia. Jestem dobrze sytuowany. Panie przystojne od lat 30,
kochające ognisko domowe zechcą złożyć oferty do IKC Łódź,
Piotrowska 116”.

Co prawda do deklaracji, iż chce być kochanym do-
kłada wymóg urody (nota bene słówko: przystojny dziś
odnosi się już tylko do mężczyzn) i ukochania domo-
wego ogniska, ale zaznacza, że nie szuka pieniędzy (gdyż
je posiada).

Nie brak i takich epuzerów, którzy od razu wykła-
dają kawę na ławę:

„Lat 25, wyższe studia, posada, ożeni się bogato, chcąc
się usamodzielnić. Uroda i wiek obojętne”.

Chyba jednak ta posada nie była zbyt intratna, albo
też młodzieniec był na pasku rodzica, u którego praco-
wał...

Jeszcze bardziej zdesperowany musiał być mło-
dzian, który chciał się sprzedać, by zdobyć wymarzony
zawód, dający mu szanse na prestiż i dostatnie życie:

„Absolwent medycyny poślubi zamożną pannę za sfi-
nansowanie doktoratu”.

Dodajmy, że nie chodzi tu o tytuł naukowy, lecz
otrzymanie uprawnień lekarza (doktora) medycyny.
Biedak nie stawiał ŻADNYCH wymagań oprócz ma-
jątku panny.

Ciekawy anons zamieścił pewien mundurowy:
„Policjant z maturą, lat 29, przystojny, ożeni się z panną

dobrze zbudowaną”.
Na pewno nie chodziło tu o słuszny wzrost i musku-

laturę narzeczonej (by płodzić krzepkich policjantów),
lecz o zgrabną figurę. W tym miejscu nieodparcie przy-
pominają mi się słowa mojego dziadka Patryna, który
– wymownie spoglądając na me chude (wtedy) kończy-
ny wystające spod minispódniczki – twierdził, że „ko-
lanko musi TOCZONE”, jeśli nóżka ma być uznana za
zgrabną. Ideałem urody była wtedy Jadwiga Smosar-
ska, Ordonka czy gwiazdy rewii; dzisiaj na pewno wy-
słano by je na kurację odchudzającą, by zniknęły „to-
czone” kształty...

Takie predyspozycje posiadała zapewne amantka,
która tak się reklamuje:

„Mam warunki, aby być kochaną. Wyjdę za wysokiego,
przystojnego, wartościowego do 37 lat”.

Zaciekawia, dlaczego akurat 37, a nie np. 35 czy 39
lat; może w grę wchodziła modna wtedy numerologia?
W owych „warunkach” musi się kryć także niezależ-
ność finansowa, skoro nie ma mowy o kryterium za-
możności konkurenta do ręki.

Sprawa wieku oblubienicy została ewidentnie, ale
dystyngowanie zawoalowana w kolejnym ogłoszeniu:

„Wdowa po oficerze, byłym więźniu ideowym, wiek bal-
zakowski, dystyngowana, subtelna, pozna, cel matrymo-
nialny, starszego, zacnego, zamożnego pana”.

Ów „wiek balzakowski” to zapewne mocno po czter-
dziestce, skoro to wdowa po byłym więźniu ideowym
(czyżby jeszcze za caratu? raczej nie po więźniu Berezy
Kartuskiej, to w latach 30-tych XX wieku nie było wa-
bikiem). Jeśli potencjalny fatygant miał być starszym
panem, to matrona musiała mieć sporo latek na subtel-
nym karku.

Jako podsumowanie zamieszczamy dowcip z przed-
wojennego Dziennika Bydgoskiego:

– Czy zechce pani zostać moją żoną?
– Niestety, nie mogę, ale będę zawsze pełna uznania dla

pańskiego gustu i smaku.

Cytaty z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”,
„Kuriera Warszawskiego” i „Dziennika Bydgoskiego”
wybrała i komentarzem opatrzyła Marzena Dubiel.

W artykule wykorzystano strony: mojecogitarium.
blogspot.com.
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Zaloguj się do działania
w Gminie Strzyżów

Siedem gimnazjów z naszej gminy przystąpiło do udziału
w projekcie edukacyjnym pt. „Zaloguj się do działania”. Pro-
jekt ten jest realizowany we współpracy i przy wsparciu Fun-
dacji Rozwoju „Dobre Życie”, która ma na koncie wiele suk-
cesów, w tym z zakresu edukacji obywatelskiej i integracji
międzypokoleniowej mieszkańców Podkarpacia.

Projekt zakłada działania dwutorowe. Po pierwsze skiero-
wany jest dla młodzieży gimnazjalnej w celu otworzenia jej
świadomości na codzienne wyzwania swojej społeczności
i przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych w organizo-
waniu wydarzeń na rzecz szkoły i okolicy. Z drugiej strony
zachęca osoby dorosłe pracujące z młodzieżą do udziału
w szkoleniach, które pomagają motywować i wspierać mło-
dych w działaniach społecznych i obywatelskich.

Każdy młody człowiek znajdzie w tym projekcie coś dla
siebie. Wszystko to dzięki nowatorskiemu podejściu doświad-
czonych trenerek i coacha oraz ekspertów, takich jak filmow-
cy i fotografowie współpracujący z Fundacją. Zdobyte kom-
petencje i certyfikat przydadzą się w przyszłości, np. podczas
starań o wolontariat, staż lub miejsce pracy. Szkolenia i dzia-
łania dla młodzieży trwają od sierpnia 2015 do lutego 2016.

Młodzież może poznać szczegóły i zapisać się pod adresem:
www.dobrezycie.org/dzialam/mlodziez

Z kolei dla osób dorosłych harmonogram zakłada dwa cykle
szkoleń (można wybrać dogodny dla siebie pod względem ter-
minów). Na każdy składają się trzy szkolenia prowadzone ak-
tywnymi metodami (drama, coaching, metoda projektowa
i open space). Pierwszy cykl rusza już w połowie czerwca 2015
roku, drugi w listopadzie.

Osoby dorosłe znajdą informacje dla siebie na stronie:
www.dobrezycie.org/dzialam/dorosli

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki zaan-
gażowaniu środków z programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

Obecnie trwa rekrutacja do projektu dla obydwu grup wie-
kowych.

„Lepiej razem
– razem lepiej”

„Lepiej razem – razem lepiej” to program twórczej integra-
cji międzypokoleniowej, który Fundacja Rozwoju „Dobre
Życie” realizuje od trzech lat. Obecna edycja, która potrwa od
maja do grudnia 2015 roku, łączy twórcze działania seniorów
60+ i młodzieży gimnazjalnej z Niebylca i Strzyżowa oraz oko-
lic tych miejscowości.

W 2015 roku mieszkańcy, artyści i animatorzy Fundacji
„Dobre Życie” wspólnie stworzą:
�  teledyski do regionalnych piosenek
�  blog z filmikami o życiu
�  widowisko teatralne w Niebylcu i Strzyżowie włączające
     społeczności lokalne

Osoby w wieku 17-59 lat również mogą zaangażować się we
współpracę. Przygotowaliśmy dla nich szkolenie wprowadzają-
ce do projektu, które odbędzie się 18 maja: https://www.face-
book.com/events/837417382974548/.

Informacje i daty spotkań w Niebylcu i Strzyżowie:
http://www.dobrezycie.org/lepiej-razem-2015

Kontakt:
� Aleksandra Chodasz: 609-08-13-13, achodasz@dobrezy-

cie.org
� Beata Piech: 501-253-932 , bpiech@dobrezycie.org

Partnerami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu,
Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

O Fundacji Rozwoju „Dobre ¯ycie”

Fundacja zrealizowała od 2011 roku dziesięć projek-
tów z rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych,
z tego trzy międzypokoleniowe. W naszych projektach spo-
łeczność lokalna, dzieci, młodzież i studenci przy wsparciu
ekspertów zrealizowali: 5 spektakli, w tym tworzone w opar-
ciu o brytyjską metodę teatru ze społecznością lokalną
(community theatre), film fabularny „Niebyleckie więzi”,
21 reportaży zdjęciowych i filmowych, 11 happeningów,
3 teledyski międzypokoleniowe do regionalnych piosenek,
graffiti, pokazy multimedialne, audycje radiowe, 3 debaty
dla mieszkańców Krosna, Strzyżowa i Jarosławia, 26 warsz-
tatów z przedsiębiorczości i biznesu. Powstały również dwa
e-booki – o narzędziach pracy z młodzieżą i grupami mię-
dzypokoleniowymi.

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”
Lutcza 994, 38-116 Gwoźnica Górna

tel: 609-08-13-13
NIP: 8191657783 KRS: 0000382888

www.dobrezycie.org
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(i przymrużonym okiem...)

Ponieważ ostatnio pisałam głównie
o mężczyznach, dla równowagi krótki
tekst o kobietach. Jak powszechnie wia-
domo, kobieta jest tworem dużo dosko-
nalszym niż mężczyzna. W każdym gatun-
ku występują jednak pewne anomalie, któ-
re zaburzają nieco porządek rzeczy i do-
prowadzają do bólu głowy.

W skrócie – kobiety, które działają mi
na nerwy:

Kobieta nr 1. Idzie z Tobą do kawiar-
ni, po czym jej głowa obraca się dookoła
tak, że martwisz się, że zaraz spadnie jej
z karku i potoczy się w stronę ruchomych
schodów. Ogląda nieuważnie wchodzą-
cych, wychodzących, swoje paznokcie,
cudze paznokcie, fryzury, nogi, spódnice,
facetów, kobiety i dzieci. I kiedy ty wy-
wróciłaś swoją duszę na lewą stronę i pra-
wie płaczesz, ona odwraca się do ciebie
i z jej ust wypada:

– Co? Bo nie słuchałam...
Ponieważ mam czarny pas w cierpli-

wości i siódmy dan w byciu miłą, nie mó-
wię nic. A chciałabym powiedzieć kilka

zdań naładowanych emocjonalnie wozem
drabiniastym epitetów i porównań.

Kobieta nr 2. Idzie z Tobą na kawę
i wiesz, że będziesz musiała być główną
maszyną sprawczą i ciągnąć rozmowę, jak
koń wóz pod górę. Na każde pytanie:

– Co u Ciebie?
Odpowiada:
– Super. U mnie super.
Chociaż wiesz z dodatkowych źródeł,

że sfajczyła jej się chałupa, mąż siedzi
w areszcie, córka jest na gigancie, a ko-
mornik zajął jej samochód. Super!

Kobieta nr 3. Siada koło Twojego face-
ta i opowiada mu bajki z teczki pana Pero,
a to: że ona może się dogadać jedynie
z mężczyznami, a to że kobiety są takie
głupie, płytkie, że tylko z mężczyznami
można porozmawiać na poważne tematy.
Feministki budzą w niej obrzydzenie (ale
z ich osiągnięć korzysta pełną garścią),
i że ona nie ma nic przeciwko dominacji
mężczyzn, stworzeń inteligentniejszych
i o niebo doskonalszych. Ach, jakąż masz
ochotę kopnąć ją w kostkę albo zafundo-
wać jej takiego szczypasa z zakrętasem,
żeby łzy płynęły jej ciurkiem po policz-
kach, żłobiąc rowy mariańskie w kolej-
nych warstwach pudru.

Uśmiechasz się wyrozumiale i dajesz
cymbałowi ciągnąć tę opowieść, bawiąc się
pod stołem nożem do rozcinania kopert
i marzeniem o wysłaniu jej na trzytygo-
dniowe wczasy do Afganistanu, może być
nawet na Twój koszt.

Kobieta nr 4. Zjada Twoją sałatkę, ra-
czy się Twoją kawą, a następnie proponuje

Twojemu facetowi wspólne kino, wyjście
do kawiarni, albo weekend we dwoje. Jest
dogłębnie oburzona, że ten kretyn Ci
wszystko powiedział. Uważa, że nie mo-
żesz mieć do niej pretensji, bo przecież
nic się JESZCZE nie stało.

Na samą myśl o niej marzysz nieśmia-
ło o szpikulcach nasmarowanych kurarą,
wbijaniu na pal i skórowaniu.

Kobieta nr 5. Ktoś taki jak ja. Obieca,
że napisze i zapomni, zapomni że miała
przyjść, przyjechać, zadzwonić. Na impre-
zę przybędzie 3 tygodnie za późno albo
6 godzin za wcześnie. Nie wie, jaki mamy
dzień, godzinę, rok, cud, że pamięta swoje
imię i nazwisko. Przypomni ci za to co
powiedziałaś do niej 7 kwietnia 1997 i ja-
kie to było zabawne.

Masz ochotę zamontować nad jej łóż-
kiem budzik z młotkiem, który będzie ją
tłukł po głowie każdego ranka i może wtłu-
cze tam trochę rozumu.

Kobieta nr 6. Chuda jak wiór. Przy każ-
dej okazji głośno powtarza, że musi się
odchudzać. Nie zje nic u ciebie, bo jest
właśnie na diecie, no, ewentualnie jeśli
masz lucernę albo jęczmień, to ona jest
skłonna trochę pożuć w czasie imprezy,
ale bez połykania.

Masz ochotę usiąść na niej okrakiem,
unieruchomić swoim silnym udem i z re-
chotem nakarmić najtłustszą golonką
świata.

Kobieta nr 7 – czyżby to Ty?...

Tekst Czarny Pieprz
Rysunek Pan Pieprz

Radosław Ślaski pobił swój rekord życiowy i przebiegł kró-
lewski dystans poniżej 3 godzin – 2:59:39, co dało mu 96 miej-
sce w klasyfikacji generalnej (na 4577 uczestników) i 23 miej-
sce w kategorii M40 (na 1076 biegaczy). Naprawdę znakomity
rezultat! Oprócz Radka swój kolejny maraton przebiegła Kata-
rzyna Patryn, która z wynikiem 5:34:42 zajęła 4523 miejsce w
klasyfikacji generalnej i 275 miejsce w kategorii K30. Grono
strzyżowskich maratończyków powiększył Jacek Arciszewski,
który w swoim debiutanckim starcie na maratońskim dystansie
osiągnął czas 4:30:14, co dało mu 3773 miejsce w klasyfikacji
generalnej i 916 miejsce w kategorii M40.

Kobiety całują się na przywitanie, bo nie mogą
się ugryźć – czyli nic mnie tak nie wkurza jak ty!

Jan Półzięć

Wiosenne maratony
Na wiosnę, tradycyjnie już, odbywają się licznie biegi maratońskie w Europie i Polsce. W kalendarzu imprez poczesne
miejsce zajmuje Cracovia Maraton, który odbył się 19 kwietnia po raz czternasty. W tej imprezie obecność swoją zazna-
czyli Strzyżowianie. I to jak zaznaczyli!

Każdy z biegaczy biorących udział w tego typu imprezach,
stawia sobie jakieś cele do osiągnięcia. Dla niektórych celem
jest dotarcie do mety tego morderczego biegu, dla innych prze-
biegnięcie dystansu w określonym czasie – pobicie rekordu
życiowego, a jeszcze inni – aby w tym biegu zwyciężyć. Dla
zdecydowanej większości uczestników osiągnięcie tego ostat-
niego celu jest niemożliwe, a osiągnięcie innych, stawianych
sobie przed startem, jest źródłem i radości i satysfakcji. Bo
medal na mecie maratonu nie jest nagrodą za sam bieg, ale
formą docenienia trudów, jakie codziennie ponosimy przygo-
towując się.
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W tym samym czasie brałem udział w DOZ Maratonie Łódz-
kim. Udział w maratonie jest fajną formą zwiedzania miasta.
Biegnąc ulicami Łodzi, można poznać to miasto zarówno
z dobrej, jak i słabej strony. Dobre strony to na pewno ulica
Piotrkowska, wspaniale odremontowana, stanowiąca główny
deptak Łodzi; centrum handlowe Manufaktura, z ogromnym

placem eventowym, tereny w pobliżu Atlas Areny – ogromnej
hali sportowej w pobliżu dworca kolejowego Łódź Kaliska.
A słabe strony to wciąż rozkopane miasto w trakcie budowy
trasy W-Z, ciągu komunikacyjnego ze wschodu na zachód Łodzi,
ruiny dawnych zakładów produkcyjnych, rudery w podwórzach
przy głównych nawet ulicach.

Start wyznaczony był przy ulicy Unii Lubelskiej w Parku im.
Józefa Piłsudskiego. Wspólnie startowaliśmy z uczestnikami bie-
gu na 10 km, ale po pewnym czasie maratończycy skręcili
w prawo do Śródmieścia, a uczestnicy biegu na 10 km pobiegli
prosto w parku. Pogoda do biegania była znakomita – około 7-8
stopni, ale miejscami przeszkadzał porywisty wiatr. Po przebie-
gnięciu 8 km, przebiegamy Plac Wolności i wbiegamy w główny
deptak Łodzi – ulicę Piotrkowską. Piękna nawierzchnia ulicy
z płyt i kostek granitowych robi wrażenie. Do tego w większości
starannie wyremontowane budynki dopełniają znakomitego wra-
żenia. Biegnie mi się dobrze, wciąż mam w zasięgu wzroku pace-
makerów prowadzących bieg w tempie na czas 3:30 (trzy godziny
trzydzieści minut). Przebiegamy rozkopaną ulicę Mickiewicza
w ulicę Sienkiewicza, Wólczańską, Pabianicką, a dalej wąskimi
ulicami osiedlowymi, nawet ulicą peryferyjną, gdzie powstają nowe
budynki mieszkalne (ul. Denna), aż do ulicy Maratońskiej.

Minęliśmy już półmetek,
tempo dobre, samopoczucie też

Na Maratońskiej przechodzimy katusze, gdyż jest to otwarta
przestrzeń i porywisty wiatr wieje prosto w twarz. Tak się męczy-
my przez 2 km, aż do nawrotu i teraz biegniemy już z wiatrem.
Mamy za sobą już 25 km, tempo nieco spadło, pacemakerzy na
3:30 coraz bardziej się oddalają, a z nimi szansa pokonania tej

granicy czasowej. Biegniemy wzdłuż torów kolejowych zbliżając
się do Atlas Areny. Mijamy 30. kilometr, a za chwilę pozostawia-
my po lewej stronie tę wielką halę sportową. Biegniemy teraz
skrajem Parku im. Józefa Piłsudskiego, ulicą Unii Lubelskiej,
robiąc dużą pętlę wokół tego parku. Po 38 km znowu jesteśmy
przy Atlas Arenie i znowu wbiegamy w ul. Unii Lubelskiej roz-
poczynając małą pętlę w Parku. To już ostatnie kilometry mara-
tonu, mijamy 40. kilometr, czas dobry, samopoczucie też wie-
dząc, że do mety już blisko. Wreszcie skręcamy na drogę dojaz-
dową do hali i wreszcie, przy znakomitym dopingu sekcji bęb-
niarzy, wbiegamy do przyciemnionej Atlas Areny z oświetlonym
tylko ostatnim odcinkiem maratonu i metą.

Wreszcie jest meta, pamiątkowe zdjęcia, dekoracja medalem
i przejście do strefy zawodników. Osiągnięty czas zupełnie dobry
– 3:37:40, co daje mi 365 miejsce w klasyfikacji generalnej (na
1168 uczestników) i 30 miejsce w kategorii wiekowej M50 (na
121 biegaczy). Na ogromnej scenie odbywa się dekoracja zwycięz-
ców w kategorii kobiet. Pierwsze dwa miejsca zajęły Polki – Moni-

ka Stefanowicz i Agnieszka Mierzejewska, dalej Ukrainka Tatiana
Wernyhor, a następne trzy miejsca już biegaczki z Afryki. W ra-
mach tego maratonu rozgrywane były Mistrzostwa Polski w mara-
tonie kobiet i te wymienione wyżej panie również zajęły dwa pierw-
sze miejsca. W czasie tego biegu na trasie miał miejsce incydent,
gdyż jedna z uczestniczek w czasie pokonywania ostatnich pętli
pomyliła trasę i straciła dużo czasu na szukaniu właściwej drogi.
Złożyła protest, który został uznany i w jego wyniku zostały przy-
znane 2 brązowe medale Mistrzostw Polski. Wśród mężczyzn naj-
lepszych trzech biegaczy to Kenijczyk i dwaj Etiopczycy, a 4 miej-
sce zajął polski wicemistrz Europy – Shegumo Yared.

Po maratonie krótka chwila odpoczynku, dojście do zaparko-
wanego kawał drogi od mety samochodu i powrót do domu. Był to
mój 32 maraton, zaliczony w nowym mieście, na nowej trasie.

�

Radosław Ślaski udziela wywiadu radiu RMF

Medal na mecie maratonu jest formą docenienia trudów, jakie codziennie pono-
simy przygotowując się do biegów

Fot. Archiwum autora (2)
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Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a już po raz trzeci orga-
nizuje, w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, imprezę rekreacyjną pod nazwą „Strzyżów biega i maszeruje – 2015”.
Impreza będzie miała miejsce 23 maja br. i odbywać się będzie tradycyjnie na ulicy Kombatantów. Planowany jest bieg na
dystansie ok. 2 km i przemarsz nordic walkerów na podobnej trasie. Start przy wiacie Centrum Sportu o godz. 10.00, a po
osiągnięciu mety czekają medale, dyplomy i wspólne grillowanie.

Zapraszamy wszystkich amatorów biegania i nordic walkingu, a szczególne zaproszenie kierujemy do całych rodzi. Niech
to będzie pierwszy krok do aktywnego wypoczynku.

W imieniu Zarządu Towarzystwa
Jan Półzięć

W Turnieju Młodych Mistrzów (2008-
2009) walczyło tym razem 4 zawodników.
Milena Salamon zdobyła złoty medal, Fi-
lip Szlachta, startując w dwóch katego-

V Ogólnopolski Turniej Ligowy Dzieci
i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym

W dniu 18.04.2015 r. w hali sportowej przy Katowickim Spodku odbył się już piąty w tym sezonie Ogólnopolski Turniej
Ligowy Ju-Jitsu Sportowego. Oczywiście zawodników ze strzyżowskiego Armmagedon nie mogło tam zabraknąć. Tym
razem 13 naszych reprezentantów wywalczyło 28 medali, 17 złotych, 6 srebrnych i 5 brązowych.

riach wagowych, zdobył złoto i brąz a bliź-
niaki Staszek i Wiktor Micał w swoich ka-
tegoriach wagowych zdobyli srebrne me-
dale.

Kolejna grupa wiekowa, w której star-
towali zawodnicy Armmagedonu, to rocz-
niki 2006-2007. Tutaj wszyscy nasi zawod-
nicy startowali w dwóch konkurencjach:
Fighting oraz Ne-Waza. Oliwier Salamon
i Milena Moskwa zdobyli po dwa złote
medale a Filip Wojtczak i Oliwia Tomala
zdobyli po jednym srebrnym i jednym brą-
zowym krążku.

Ostatnia grupa wiekowa to nasi najstarsi
zawodnicy – Kadeci (2001-2003), którzy
mogą już walczyć we wszystkich konku-
rencjach. Oni również walczyli wyśmieni-
cie zdobywając: Patrycja Wnęk i Jakub
Kubas po trzy złote krążki, Gaja Tomala
trzy złote medale i jeden brązowy, Szymek
Wójcik wywalczył złoto i dwa srebra a Pa-
tryk Ziobro złoto i brąz.

Trener Paweł Szlachta oraz zawodnicy
klubu ARMMAGEDON serdecznie dzię-
kują Tomaszowi Grodzkiemu, który ufun-
dował opłatę startową wszystkim naszym
zawodnikom biorącym udział w tym tur-
nieju.

Zapraszamy do wspólnej praktyki Spor-
tów i Sztuk Walki, a także na zajęcia Fit-
ness, kontakt i informacje na temat zajęć
pod nr tel. 691681119.

Tekst i fot. Armmagedon

Strzyżów biega i maszeruje – 2015
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Strona internetowa programu: http://finansoaktywni.pl.

Konkurs dla uczniów
i nauczycieli gimnazjów
„Finansoaktywni. Misja: Podatki” to program edukacyjny
Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczy-
cieli gimnazjów.

Czym są podatki, dlaczego należy je płacić? Co z tego mamy?
Zadbajmy wspólnie o finansową młodego pokolenia!

Zasady konkursu
• Jesteś kreatywnym nauczycielem Szkoły Gimnazjalnej?
• Zgłoś swoją szkołę, odbierz materiały edukacyjne i przepro-

wadź lekcję „Poznaj podatki, kojarz korzyści” ze swoimi
uczniami.

• Zachęć uczniów do napisania pracy pisemnej i przeprowadź-
cie debatę na jej temat.

• Prześlij pracę pisemną uczniów oraz relację z debaty przez
formularz i weź udział w konkursie.

Zgłoszenie do programu jest bardzo proste
Nauczycielu wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszenio-

wy. Już w ciągu kilku dni na adres szkoły dostarczymy bezpłatne
materiały dydaktyczne opracowane przez specjalistów. Opisują
one zagadnienia podatkowe w sposób przystępny i atrakcyjny dla
gimnazjalistów, tak aby pomóc im zrozumieć wszystkie zagad-
nienia.

Zdobyta w ten sposób wiedza będzie przydatna przy przygo-
towywaniu pisemnej pracy konkursowej pod tytułem „Pozna-
łem podatki, kojarzę korzyści” przez trzyosobowy zespół.

Będzie ona podstawą do przeprowadzenia debaty przez auto-
rów prac z kolegami i koleżankami z klasy. Od Twojej i uczniów
decyzji zależy czy zorganizujecie debatę w ramach swojej klasy,
kilku klas, całej szkoły czy lokalnie z udziałem społeczności
i zaproszonych gości. Napisz relację z debaty, dołącz pracę swo-
ich uczniów i zgłoś swój zespół do udziału w konkursie.

Jednocześnie przesłane materiały mogą być wykorzystane jako
ciekawa pomoc dydaktyczna w procesie nauczania zagadnień
podatkowych w szkołach gimnazjalnych.

Zestaw edukacyjny
Na uczestników programu czeka 200 zestawów edukacyjnych!

Dzięki nim nauczyciele w łatwy i przystępny sposób przekażą
gimnazjalistom wiedzę z zakresu finansów i podatków

Atrakcyjne nagrody
Do wygrania dwudniowa wycieczka do Warszawy, połączo-

na ze zwiedzaniem Sejmu i Ministerstwa Finansów. Na wyróż-
nionych uczniów i nauczycieli czekają tablety oraz inne atrak-
cyjne gadżety.

Nagrodą główną jest dwudniowa wycieczka do Warszawy dla
16 zwycięskich zespołów z wybranych szkół (uczniowie plus
nauczyciel-opiekun konkursu). W jej programie między innymi
wizyta w Sejmie RP oraz w Ministerstwie Finansów.

Dodatkowo dla zwycięskich zespołów przewidziane są na-
grody rzeczowe. Członkowie jednego najlepszego zespołu otrzy-
mają tablety a pozostali uczestnicy zestawy specjalnie przygoto-
wanych upominków.

Mamy także nagrody dla opiekunów zespołów – 16 nauczy-
cieli zwycięskich zespołów otrzyma tablety.

Więcej informacji o konkursie
na stronie internetowej:

www.finansoaktywni.pl lub stronie internetowej
Urzędu Skarbowego w Strzyżowie

www.usstrzyzow.is.rzeszow.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie



Josif Bobenchik,
Belogorod - Rosja

Dorota Krasnodębska-Michaluk,
St. Julien en Genevois - Francja

Edward Habdas,
Łódz

Iwona Urbańska-Bać, Boguchwała

Jerzy Martynów,
Tarnów

Kazimierz Brzozowski,
Ravensburg - Niemcy

Krystyna Baniowska-Stąsiek,
Cannes - Francja

Lech Ledecki,
Częstochowa

Lidia Olszyna-Mikołajczak, Poznań

galeriagaleria
Z wystawy prac artystów

XVI Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego
Łańcut 2014 w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
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li Wyrażam zgodę, by po śmierci, moje organy i tkanki
zostały użyte do transplantacji - ratowania życia innych ludzi.

Proszę, by rodzina uszanowała moją decyzję.
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Festiwal Kultury Dziecięcej w Domu Kultury„Sokół”

Wiecestarosta powiatu strzyżowskiego

Jan Stodolak wręcza dyplom

Ewie Bester

Sukcesy zawodników

Armmagedonu

Strzyżów na

V Ogólnopolskim

Turnieju Ligowym

Dzieci i Młodzieży

w Ju-Jitsu Sportowym

Wystawa modeli plastikowych i kartonowych w BPGiM

w Strzyżowie

Fot. Armmagedon Strzyżów

Fot. K. Szaro

Fot. Archiwum ZST

Fot. P. Lasota




