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W numerze

Jednym z głównych punktów obrad
było udzielenie absolutorium Burmistrzo-
wi Strzyżowa oraz rozpatrzenie i zatwier-
dzenie przez Radę sprawozdania finanso-
wego Gminy Strzyżów wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyj-
nej oraz opinii składu orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszo-
wie radni większością głosów udzielili
Burmistrzowi Strzyżowa absolutorium za
rok 2013.

Podjęto także uchwały:

• W sprawie zaciągnięcia zobowią-
zania w zakresie podjęcia inwestycji
o wartości przekraczającej granicę usta-
loną corocznie przez Radę Miejską.

Uchwała związana jest z realizacją
inwestycji „Remont Domu Ludowego
w Grodzisku”. W roku bieżący na reali-
zację tego zadania przeznaczono kwotę
140 tys. zł, z czego 105 tys. zł pochodzić
będzie z dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nato-
miast w 2015 roku na dalszą realizację
tego zadnia planuje się przeznaczyć
248 389,63 zł, z czego 107 074 zł po-
chodzić będzie z PROW. Remont Domu
Ludowego w Grodzisku ma na celu
przede wszystkim jego termomoderniza-
cję oraz poprawę estetyki zewnętrznej.
W ramach prac wykonane zostaną m.in.:
remont dachu, kominów, elewacji, wy-
miana stolarki okiennej.

• W sprawie zgłoszenia osób do ob-
jęcia stanowisk w Radzie Nadzorczej
spółki komunalnej Gminy Strzyżów.

W związku ze zbliżającym się upływem
kadencji członków Rady Nadzorczej
Gminnego Zespołu Gospodarczego
w Strzyżowie sp. z o.o., zaistniała koniecz-
ność uzupełnienia jej składu. Do objęcia
stanowisk w radzie zgłoszeni zostali po-
nownie Mieczysław Marczak oraz Włady-
sław Kut.

• W sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Strzyżowa.

Informacja z XLI sesji
Rady Miejskiej w Strzyżowie

W dniu 26 czerwca br. odbyła się ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady
Miejskiej w Strzyżowie. Radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z działal-
ności spółek z o.o. będących własnością Gminy Strzyżów za 2013 rok oraz
informacją o stanie mienia komunalnego.

Skargę mieszkanki Glinika Zborow-
skiego, dotyczącą postępowania admini-
stracyjnego w sprawie naruszenia stosun-
ków wodnych na działkach, uznano za
bezzasadną.

• Zmieniającą uchwałę nr XXXII/
315/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
udzielenia pożyczki długoterminowej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyznowie.

Uchwała przedłuża termin spłaty po-
życzki udzielonej OSP w Żyznowie
w 2013 roku na realizację projektu „Wy-
posażenie obiektu małej infrastruktury re-
kreacyjnej w bramki i piłkochwyty”, któ-
rego źródłem finansowania mają być środ-
ki z PROW na lata 2007-2013. W związ-
ku z przedłużającą się procedurą weryfi-
kacji wniosków o przyznanie pomocy
przez Urząd Marszałkowski, oraz przed-
łużającym się rozliczeniem wniosku
o płatność opóźniony jest termin przeka-
zania środków pieniężnych OSP, stąd ko-
nieczne było podjęcie uchwały przesuwa-
jącej termin spłaty pożyczki.

• Zmieniającą uchwałę Rady Miej-
skiej w Strzyżowie nr XXXVII/367/14
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie bu-
dżetu Gminy Strzyżów na 2014 r.

W ramach uchwały dokonano podzia-
łu środków otrzymanych z różnych źródeł
do budżetu Gminy Strzyżów, w tym m.in.
na realizację projektu „Podkarpacki sys-
tem e-administracji Publicznej” a także
dokonano przesunięć środków pomiędzy
różnymi działami klasyfikacji budżetowej.

• W sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVII/368/14 Rady Miejskiej w Strzy-
żowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w spra-
wie uchwalenia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Strzyżów.

Zmiany wynikają z podjętych przez
Radę Miejską uchwał oraz Zarządzeń Bur-
mistrza Strzyżowa i mając odzwierciedle-
nie w budżecie na rok bieżący, muszą tak-
że być uwzględnione w wieloletniej pro-
gnozie finansowej.
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KOSZTY KWALIFIKOWALNE,
CZYLI CO MOŻNA
SFINANSOWAĆ

Do wydatków, które można dofinan-
sować należą:
• Modernizacja niemieszkalnych lub
zamieszkałych obiektów budowlanych
(remont, przebudowa, budowa) z zakupem
instalacji technicznej oraz kosztem roz-
biórki i utylizacji materiałów szkodliwych.
• Koszty zagospodarowania terenu.
• Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi,
wyposażenia i sprzętu.
• Zakup sprzętu komputerowego i opro-
gramowania.
• Zakup środków transportu, z wyjąt-
kiem samochodów osobowych przezna-
czonych do przewozu mniej niż 8 osób
łącznie z kierowcą (dla zakupu środków
transportu są określone szczegółowe wy-
tyczne, należy się z nimi zapoznać, dla
poszczególnych projektów).
• Raty z tytułu leasingu maszyn, urzą-
dzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu oraz
samochodów.
• Koszty ogólne (np. przygotowanie do-
kumentacji technicznej operacji, opłaty za
patenty lub licencje, kierowanie robotami
budowlanymi).

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
W RAMACH

REALIZACJI OPERACJI
Kosztami niekwalifikowanymi są

wszystkie niewymienione w rozporządze-
niu MRiRW jako kwalifikowalne, w szcze-
gólności:
• podatek od towarów i usług (VAT),
• zakup rzeczy używanych,
• marża finansującego (leasing),
• zakup nieruchomości.

Realizacja działania „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” tworzy warun-
ki dla rozwoju działalności gospodarczej
i poprawy możliwości zatrudnienia, przy-
czyniając się tym samym do zrównoważo-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego
obszarów wiejskich.

Barbara Turoń
Czarnorzecko-Strzyżowska

Lokalna Grupa Działania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania informuje, iż za jej pośrednictwem
przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

I. Termin składania wniosków: od dnia
12 sierpnia 2014 roku do dnia 29 sierpnia
2014 roku. O terminie złożenia wniosku
decyduje data jego dostarczenia do Biura
Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD.

II. Miejsce składania wniosków: kom-
pletny wniosek wraz z wymaganymi załącz-
nikami należy składać bezpośrednio w Biu-
rze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy
ul. Daszyńskiego 3 lub ul. Przecławczyka 5
pok. 29, 38-100 Strzyżów, w godz. pon. 8.00
– 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00.

III. Na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkar-
packiego www.prow.podkarpackie.pl, na
stronie Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
na stronie Czarnorzecko-Strzyżowskiej
LGD www.lgdleader.pl zamieszczone są:
• wzór formularza wniosku o przyzna-
nie pomocy w ramach działania 413 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju dla dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”,
• kryteria zgodności operacji z lokalną
strategią rozwoju,
• lokalne kryteria wyboru operacji w ra-
mach działania „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw”, w tym kryteria uza-
sadniające realizację operacji w ramach
lokalnej strategii rozwoju,
• wykaz dokumentów niezbędnych do
weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru.

IV. Limit dostępnych środków w ra-
mach obecnego naboru wynosi 319 667 zł
(słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy
sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).

V. Minimalne wymagania, których speł-
nienie jest niezbędne do wyboru projektu
przez LGD to uzyskanie pozytywnej oce-
ny zgodności projektu z lokalną strategią
rozwoju oraz uzyskanie średniej minimum
23 punktów w ocenie według lokalnych
kryteriów wyboru, co stanowi około 25%
maksymalnej możliwej do uzyskania licz-
by punktów (90).

ZAKRES POMOCY
Pomocy udziela się podmiotom z ty-

tułu inwestycji związanych z tworzeniem
lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, dzia-
łających w zakresie:
1. usług dla gospodarstw rolnych lub le-
śnictwa;

2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instala-
cyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze
sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania
towarów;
11. wytwarzania produktów energetycz-
nych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług
informatycznych.

BENEFICJENCI,
CZYLI KOGO TO DOTYCZY
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub

jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która prowadzi dzia-
łalność jako mikroprzedsiębiorstwo za-
trudniające poniżej 10 osób i mające ob-
rót nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 mln euro.

Podmioty te muszą mieć siedzibę lub
realizować operację na terenie objętym
lokalną strategią rozwoju, w ramach któ-
rej ubiegają się o finansowanie operacji.

FORMA
I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc ma formę zwrotu części kosz-
tów kwalifikowanych operacji. Wysokość
pomocy przyznanej na realizację operacji
nie może przekroczyć:
• 100 000 zł – jeśli biznesplan przewi-
duje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż
2 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne), co uzasadnione jest
zakresem rzeczowym operacji;
• 200 000 zł – jeśli biznesplan przewi-
duje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż
3 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne), co uzasadnione jest
zakresem rzeczowym operacji;
• 300 000 zł – jeśli biznesplan przewi-
duje utworzenie co najmniej 3 miejsca pra-
cy (w przeliczeniu na pełne etaty średnio-
roczne), co uzasadnione jest zakresem rze-
czowym operacji.
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Strzyżowska
biblioteka
nagrodzona
za
„Oskarową Majówkę”

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
im. Juliana Przybosia w Strzyżowie,
w ramach organizowanego w dniach
8-15 maja 2014 r. Tygodnia Biblio-
tek, zorganizowała na naszym tere-
nie szereg imprez i atrakcji. Kulmi-
nacyjnym dniem dla Biblioteki był
11 maja, kiedy to zorganizowaliśmy
bardzo dużą imprezę pod hasłem
„Oskarowa Majówka z Biblioteką”.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich w Warszawie ogłosiło konkurs na
najlepszą akcję w ramach „Tygodnia Bi-
bliotek 2014”, na którą nasza bibliote-
ka wysłała opis dla nas najciekawszego
wydarzenia. W dniu 10 lipca otrzymali-
śmy informację, że zajęliśmy II miejsce.
Składam serdecznie podziękowania
w imieniu swoim i pracowników
BPGiM wszystkim, którzy przyczynili
się do naszego wspólnego sukcesu. Suk-
ces jest tym większy, że nie tylko poka-
zana jest działalność naszej Biblioteki,
ale współpraca wielu instytucji i organi-
zacji pozarządowych działających na
naszym terenie.

Składam serdeczne podziękowania
dla: Burmistrza Strzyżowa, Strzyżow-
skiego Stowarzyszenia Kobiet Wiej-
skich, Towarzystwa Przyjaciół Godowej,
Wójta Gminy Niebylec oraz pracowni-
ków GOK w Niebylcu, Komendy Powia-
towej Policji w Strzyżowie, Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Strzyżo-
wie, OSP Żarnowa, Fundacji na Rzecz
Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej,
„GS” Strzyżów, Firmy Mariana Papugi,
Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej
Grupy Działania, Banku SKOK oddział
w Strzyżowie.

My, jako pracownicy BPGiM, bę-
dziemy z pewnością długo pamiętać ten
dzień. Pracy było co nie miara od same-
go rana do późnej nocy, ale uśmiechy,
pochwały i  zadowolenia wszystkich
uczestników naszej „Oskarowej Majów-
ki” wynagrodziły wielotygodniowy trud
pracy, jaki poświęciła załoga, aby kolej-
na już edycja „Nocy Bibliotek” była za-
pamiętana. A teraz zapamiętamy jeszcze
bardziej po otrzymaniu tak wspaniałej
wiadomości.

Marta Utnicka

Mikroprojekt Nr 1 „Pomoc w nawiązaniu i zbliżeniu współpracy między organizacjami
i samorządami przygranicznymi Ukrainy i Polski” jest współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej

Związek Międzygminny „Wisłok”

Fot. Archiwum ZM „Wisłok”

Wyjazd był twórczy i owocny – wymienione adresy i umówione spotkania, pomysły na wspólne projekty
partnerskie naszych gmin i organizacji

Zaprasza Lwów: bezpieczny, przyjazny
i z nadzieją na lepsze jutro...

Sukcesem zakończyło się „Transgraniczne Forum Burmistrzów i Wójtów” we
Lwowie z udziałem delegacji ośmiu samorządów centralnego Podkarpacia
i organizacji pozarządowych reprezentujących gminy Tyczyn, Błażowa, Trze-
bownisko, Czarna, Ostrów, Frysztak, Strzyżów i Krasne.

Wyjazd zorganizował w dniach 11-13
czerwca 2014 r. Związek Międzygminny
„Wisłok” wraz ze swoim ukraińskim
partnerem Lwowskim Oddziałem Regio-
nalnym Stowarzyszenia Miast Ukrainy.
Obok wójtów i burmistrzów (Marek Śli-
wiński – Strzyżów, Jan Hermaniuk – Ty-
czyn, Zygmunt Kustra – Błażowa, Jan
Ziarnik – Frysztak, Edward Dobrzański
– Czarna) radnych, kierowników wydzia-
łów, dyrektorów szkół, pracowników
gmin  w Forum brali udział przedstawi-
ciele proekologicznych organizacji poza-
rządowych: Stowarzyszenie „EKO-
SKOP” z Rzeszowa, członkowie Studenc-

kiego Koła Naukowego Inżynierów Śro-
dowiska Politechniki Rzeszowskiej, re-
prezentacja Harcerskiego Klubu Ekolo-
gicznego HKE-21  z Hufca ZHP Rze-
szów. Gośćmi wyjazdu (i prelegentami)
byli członkowie Fundacji Ekorozwoju
FER z Wrocławia oraz wolontariusze
europejskiego wolontariatu EVS (z Hisz-
panii i Węgier).

Celem Forum było zainicjowanie no-
wych kontaktów i przyszłej współpracy
samorządów i organizacji pozarządowych
oraz grup małego biznesu gmin przygra-
nicza. Cel ten staje się szczególnie ważny
teraz, gdy cała Ukraina stoi przed histo-
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People meet people
– czyli coroczne

spotkania mieszkańców
ze wszystkich

zakątków Europy
Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Bičvre,
Belgia, gdzie zaskoczyła nas przede wszyst-
kim pogoda – pochmurno, deszczowo przez
całe 4 dni.

Aura stanowiła czynnik, z którym większość go-
ści z południa musiała się zmagać przez cały pobyt,
lecz mimo tego, gościnność i ciepło z jakim spotkali-
śmy się ze strony Belgów oczarowała nas wszystkich.
Mogliśmy liczyć przede wszystkim na hojność i peł-
ne zaangażowanie naszych rodzin goszczących, które
gotowe były odebrać nas z umówionego miejsca
z uśmiechem na twarzy o każdej porze dnia i nocy.

Moją rodziną goszczącą byli Polacy, którzy wy-
emigrowali z ojczyzny kilkanaście lat temu. Pani Ela
i pan Marek to młode małżeństwo, które wychowuje
3 swoich uroczych dzieci, ucząc je przede wszystkim
polskości i szacunku do korzeni, dlatego też ich po-
ciechy tak chętnie wyjeżdżają do Polski na wakacje,
gdzie w przyszłości chcą zamieszkać.

Dane mi było zamieszkać w ich domu wraz z ró-
wieśniczką z Portugalii, Aną, z którą bardzo szybko
nawiązałam kontakt pomimo bariery językowej, tak
więc w domu państwa Pisarskich przez kilka dni na
porządku dziennym było posługiwanie się nie tylko
językiem polskim i francuskim, lecz także angielskim
i hiszpańskim.

Jeśli chodzi o rozrywki w ciągu dnia, organizato-
rzy zapewnili nam szereg wycieczek po okolicy, za-
wody sportowe czy też warsztaty z segregacji odpa-
dów. Ponieważ spotkania te mają charakter ekolo-
giczny, nie obyło się też bez pracy – tegorocznym
zadaniem młodzieży było zaprojektowanie ulotki
ukazującej wyniki naszych zmagań przez ostatnie dwa
lata.

Po pracy przyszedł również czas na relaks, czyli
sławny już wieczór kulinarny, na którym każde pań-
stwo prezentuje specjały kuchni swojego kraju czy też
koncert zespołów lokalnych w klimacie reggae.

Według mnie jednak najistotniejszą zaletą tych
spotkań jest nawiązywanie nowych znajomości i spo-
tykanie tych, z którymi dane nam było zaprzyjaźnić
się w poprzednich latach.

Charter jest wspaniałą okazją aby poznać i otwo-
rzyć się na inne kultury, zwyczaje, a także oswoić się
z obcym językiem, który w dzisiejszych czasach jest
tak potrzebny.

Dla mnie spotkania te są niezwykłą przygodą
i możliwością poznawania coraz to nowych ludzi,
z którymi mam nadzieję spotkać się jeszcze nie raz.

Dominika Perłowska

ryczną szansą zmiany kierunku roz-
woju na bardziej proeuropejski.
Wyjazd był elementem Mikropro-
jektu nr 1 „Pomoc w nawiązaniu
i zbliżeniu współpracy między or-
ganizacjami i samorządami przygra-
nicznymi Ukrainy i Polski” w ra-
mach realizacji projektu parasolo-
wego IPBU.03.02.00-76-820/12-00
dotyczącego wspólnej promocji
możliwości turystycznych i dzie-
dzictwa kulturalno-historycznego
obwodu lwowskiego oraz woje-
wództw podkarpackiego i lubel-
skiego, który współfinansuje Pro-
gram Współpracy Transgranicznej
„Polska-Białoruś-Ukraina 2007-
2013”. Polską delegacją kierował
Mirosław Ruszała, Przewodniczący
Zarządu Związku „Wisłok”, a go-
spodarzem ze strony Ukraińskiej
był Vasyl Abaimov – Dyrektor Wy-
konawczy LRO AMU, który zadbał
o sprawną organizację spotkań kon-
ferencyjnych, ciekawy program wi-
zyty oraz wygodne zakwaterowanie.

Pierwszego dnia forum mieli-
śmy okazję poznać przedstawicieli
gmin ukraińskich przyjmujących
naszą delegację oraz z zadowole-
niem udowodnić sobie, że Lwów jest
otwarty dla przyjeżdzających Pola-
ków, przyjazny, uśmiechnięty i kwit-
nący młodością. Lwowiacy bardzo
dobrze reagują na polskich tury-
stów. Pomimo trudnej sytuacji,
z optymizmem patrzą w to, co przy-
niesie jutro.

O polityce i trudnościach mówią
głównie starsi. Kilka pań zapytanych
„o wojnę na wschodzie”, z troską
mówiło o młodych chłopcach bez
odpowiedniego przygotowania rzu-
conych do walki z doborowymi od-
działami separatystów, których
otwarcie nazywają „ludźmi Putina”.
Wielką radość ze spotkania z tak
dużą grupą Polaków przyjeżdzają-
cych do Lwowa wyraził wicekonsul
RP spotkany na starówce: „My cze-
kamy na Państwa, opowiadajcie
w Polsce jak tutaj jest bezpiecznie
i przyjeżdżajcie do Lwowa”.

Drugiego dnia Forum przedsta-
wiciele samorządów nawzajem wy-
mienili uwagi na temat sposobów
promocji walorów turystycznych,
przyrodniczych i dziedzictwa kul-
turowego. Cele i metody tych zabie-
gów są bardzo podobne po obu stro-
nach granicy, choć po naszej stro-
nie wyraźnie wydaje się więcej pie-
niędzy. Dyskutanci podkreślali jed-
nak, że skuteczność promocji zale-
ży najbardziej od pomysłu i przypo-
minali jak zachwycała nas poprzed-

niego wieczoru czteropoziomowa
kawiarnia na ul. Ormiańskiej z wy-
stawą 250 lamp naftowych, gdzie
z piętra sam Ignacy Łukasiewicz
(pomnik z brązu naturalnej wielko-
ści) nawołuje do swojego partnera
biznesowego Jana Zeha (też z brą-
zu) siedzącego na ławeczce u drzwi
wejściowych: „A zostaw już piwo
i bierzemy się do pracy!”.

W trakcie Forum wygłoszono
wiele interesujących multimedial-
nych prelekcji. Najbardziej zapadły
w pamięć te o ochronie starych pod-
worskich alei (Fundacja FER Wro-
cław), o obszarach NATURA 2000
(Stowarzyszenie „EKOSKOP”
Rzeszów), ośrodku garncarstwa
w Czarnej (GOK gmina Czarna).
Ciekawie swoje walory zaprezento-
wała gmina Tyczyn i powstający na
podkarpaciu klaster turystyczny –
Ekohouse. Ukraińcy chwalili się
swoim „TOP 5 we Lwowie” i cie-
kawą ofertą zwiedzania dawnych
zamków i fortalicji. Nasi włodarze
gmin z zazdrością stwierdzali, że,
niestety, nie każda polska gmina ma
na swoim terenie Kamieniec Podol-
ski. Drugi konferencyjny dzień za-
kończył się niezapomnianym i za-
służonym spacerem po starym Lwo-
wie, gdzie utalentowany przewodnik
odkrył przed nami turystyczne pe-
rełki miasta, wspaniałe kościoły
i cerkwie, tajemnice rzeki Pełtwi
i uroki pijalni czekolady.

Ostatni dzień konferencji, to
podsumowanie pobytu, patriotycz-
ne wyjście na kwaterę orląt na
łyczakowskim cmentarzu oraz
krótki  pobyt  w Żółkwi,  gdzie
wspaniałości architektury i ikony
starej cerkwi „rzuciły wszystkich
na kolana”.

Wyjazd był twórczy, kilkanaście
podjętych samorządowo-bizneso-
wych kontaktów, wymienione adre-
sy i umówione spotkania, pomysły
na wspólne projekty partnerskie na-
szych gmin i organizacji. Szkoda tyl-
ko, że to ostatnie  (w dwudziestu la-
tach historii) działanie rozwiązywa-
nego Związku Międzygminnego
„Wisłok” i szkoda, że nadal granica
polsko-ukraińska dzieli. Czas ocze-
kiwania na przejechanie tych kilku-
set metrów, potrafi wydłużać się
i wydłużać...

Mirosław Ruszała
Przewodniczący Zarządu

Związku Międzygminnego
„Wisłok”

Ewelina Bednarz
koordynator projektu
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10 lipca, po długiej i meczącej dro-
dze, docieramy do Bievre w Belgii, nie-
wielkiego miasteczka położonego na po-
łudniowym zachodzie państwa, tuż przy
francuskiej granicy. Tradycyjnie cała na-
sza delegacja śpi w domach u tutejszych
mieszkańców.

My mamy szczęście, bo lądujemy
w domu przesympatycznej Franciszki Sto-
larskiej, która ma korzenie polskie, lecz,
niestety, nie mówi językiem przodków.
Ale od czegóż jest pomysłowość, telefony
i WIFI. Wszystkie możliwe translatory
poszły w ruch i... komunikacja ruszyła.

Ojciec Franciszki, Adolf, pochodził
z Warszawy, lecz zawierucha drugiej woj-
ny światowej rzuciła go do Belgii, gdzie po-
znał przyszłą żonę i pozostał, zakładając tu
w Rienne rodzinę. W Polsce nikt żywy już
na niego nie czekał. Gospodyni starała się
umilić nam czas zabierając nas na krótkie
wycieczki, i tak np. zwiedziliśmy pobliskie
groty kresowe w Han-sur Lesse.

Około godzinny spacer korytarzami
i grotami, wzbogacony o efekty świetlne,
wywarł na mnie duże wrażenie, gdyż to
jedyna taka grota, w której byłam, przez
którą ciągle przepływa rzeka Lesse. Jedna
z komór zaskoczyła mnie najbardziej, bo
na ścianach są ciągle widoczne muszle,
amonity jako pozostałość zamierzchłych
i burzliwych czasów kształtowania się kuli
ziemskiej.

Spacerując krętymi korytarzami, cią-
gle miałam w pamięci, że liczą one milio-
ny lat. Niedaleko grot znajduje się cieka-
wie pomyślany rezerwat europejskich
zwierząt leśnych.

Jadąc w odkrytych wagonach podwyż-
szonej kolejki, wjeżdżaliśmy do zagród
dzików, danieli, jeleni czy wołów. Z odda-
li obserwujemy – zamknięte za wysoką
siatką – stado wilków czy samotnie space-
rujące rysie.

Oczywiście, spotkania CHARTER to
nie tylko poznawanie siebie, poznawanie
nowych kultur i tradycji, to nie tylko dys-
kusje i wymiana poglądów, to nie tylko
dyskoteka dla młodych, to również spo-
tkania oficjalne dla burmistrzów i osób od-
powiedzialnych za realizację programów
realizowanych w ramach CHARTER. To
nauka jak dbać o nasze środowisko, jak
gospodarować nim, by pozostało w jak
najmniej zmienionym stanie dla pokoleń.

Charter 2014 w Belgi
Początek lipca, to od dziewięciu już lat czas dużego spotkania uczestników programu CHARTER.
My pamiętamy udane wydarzenie w Strzyżowie w 2010 r., wspominane często ze względu na
dobrą organizację, a przede wszystkim miłe, serdeczne i gościnne przyjęcie, jakie zgotowali euro-
pejskim gościom Strzyżowiacy.

Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawym
wykładzie o Eko-domach, jak zmierzyć
emisję ciepła traconego w domach np.
przez poszycie dachowe i jak temu zapo-
biec. Jak domostwa mogą i powinny ko-
rzystać z energii odnawialnej, np. każdy
nowy budynek będzie musiał konsumo-
wać określoną ilość energii z własnego

systemu kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych, małej elektrowni wia-
trowej czy pompy ciepła.

Każdy wyjazd związany jest z powrotem.
Podczas naszego powrotu zahaczyliśmy o
Brukselę, by spędzić tu kilka godzin.

Zwiedzanie dopasowaliśmy do swo-
ich zainteresowań, część z nas pojechała
zwiedzić Parlament Europejski, ja posta-
nowiłam zwiedzić starówkę. Zobaczyć
katedrę św. Michała i św. Guduli, odkryć
wśród wąskich urokliwych uliczek po-
mnik sikającego chłopca i dziewczynki.
To był odpowiedni czas, by napić się kawy
(pozdrowienia dla Asi, kelnerki z Pol-
ski), podjeść przepysznej belgijskiej cze-
kolady i pralinek oraz skosztować słyn-
nych frytek.

Niestety, kilka godzin, to za krótko, by
zwiedzić wszystkie zaplanowane atrakcje,
ale już dzisiaj jestem pewna, że do Brukse-
li wrócę. Urok miasta jest nieodparty
a spacer brukselską starówką sprawił mi
ogromną przyjemność. Może znowu skosz-
tuję gofra maczanego w pysznej kawie. Do
zobaczenia na szlaku...

Tekst i fot. Małgorzata Sołtys

Na tle  Łuku Triumfalnego przy Parku du Cinquantenaire w Brukseli

Jeden z symboli Brukseli – pomnik sikającego chłopca
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Święto Pamuły w Gliniku Zaborowskim
20 lipca br. po raz kolejny Glinik Zaborowski gościł mieszkańców gminy Strzyżów i nie tylko na corocznym „Święcie
Pamuły”. To już kilkuletnia tradycja, kiedy w połowie wakacji, w czas dużych upałów można się schłodzić wspaniałą
starodawną potrawą, którą kultywują „Baby Glinickie”.

Gospodarze spotkania zafundowali
wszystkim gościom szereg niespodzianek,
począwszy od występów „Barw Jesieni”,
poprzez zaprzyjaźnioną z gminą Strzyżów
Niebylecką Kapelą „Jany”, a skończywszy
na „Babach Glinickich”. Oprócz tradycyj-
nych muzyczno-tanecznych rozrywek, od-
bywały się także konkursy dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez pracowników
Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, na-
tomiast wspaniałe nagrody dla wszystkich
uczestników zabaw ufundowała Czarno-
rzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Dzia-
łania, która też na swoim stoisku promo-
wała nasz region oraz wszystkie wydawnic-
twa z nim związane. Po umysłowych
zmaganiach dzieciaki mogły skorzy-
stać z wielu atrakcji przygotowanych
specjalnie dla nich; olbrzymie
zjeżdżalnie, waty cukrowe, kolorowe
baloniki to tylko niektóre atrakcje,
które czekały na nasze dzieciaki.

Uczestnicy biesiady mogli też
spróbować wspaniałej chłodnej „Pa-
muły” – bohaterki wieczoru, która
jest naszym produktem tradycyjnym,
zarejestrowanym w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie i posia-
dająca swój certyfikat jakości.

Impreza zakończyła się zabawą
taneczną, do której przygrywał zespół
Dynamika Band. Wszyscy wspaniale
bawili się właściwie do białego rana.

Organizatorami tegorocznej „Pa-
muły” byli: Strzyżowskie Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich, Koło Go-
spodyń Wiejskich w Gliniku Zaborow-
skim, Czarnorzecko Strzyżowska Lokal-
na Grupa Działania oraz Dom Kultury
„Sokół” w Strzyżowie.

Poniżej przepis na osławioną Pamułę:
PAMUŁA GLINICKA
– ZUPA OWOCOWA

Składniki:
2 garście suszonych śliwek,
2 garście suszonych gruszek,
trochę suszonych jabłek,
cukier, mąka, słodka śmietana.

Wszystkie owoce namoczyć w wodzie
12 godzin. Później wszystko razem ugoto-
wać w tej samej wodzie. Ugotowane owo-
ce rozetrzeć na durszlaku (lub zmiksować)
i dodać cukier do smaku.

Zupę podbić mąką i słodką śmietaną.
Podawać w kubkach do picia lub jako do-
datek do zapiekanych ziemniaków.

KGW Glinik Zaborowski

Podczas Pamuły wystąpił zespół „Barwy Jesieni”

Maria Ruszała z KGW Glinik Za-
borowski z bohaterką wieczoru

Gry i zabawy dla dzieci prowadzili pracownicy Domu Kultury „Sokół”

Święto Pamuły odbyło się przy Szkole Podstawowej w Gliniku Zaborowskim

Fot. Anna Bełch (4)
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Jak każdego roku wykłady i zajęcia te-
renowe dotyczyły danego zagadnienia re-
alizowanego w ramach projektu GLOBE.
W tym roku uczniowie zmierzyli się z za-
daniami podsumowującymi trzyletnią Ba-
dawczą Kampanię Klimatyczną, a w szcze-
gólności rolę aerozoli w atmosferze. Nad
stroną merytoryczną projektu czuwał dr
hab. Krzysztof Markowicz. Prowadzone
przez niego wykłady uzupełniały i posze-
rzały wiedzę zdobytą w ramach uczestnic-
twa w programie GLOBE, jak i tą zdobytą
na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

W trakcie zadań terenowych uczniowie
pokonali 6 tras, zwiedzając przy tym m.in.:
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego w Bóbrce, gdzie mogli zwiedzić
dom Ignacego Łukasiewicza, wykonać do-
świadczenia związane z ropą naftową a na-

wet wydobyć ją; Rezerwat Skalny Prządki;
Zamek „Kamieniec”; bunkier kolejowy
w Strzyżowie, gdzie prawdopodobnie do-
szło do spotkania Hitlera i Mussoliniego
podczas trwania II wojny światowej oraz
Meteorologiczną Stację Badawczą Solar
AOT w Żarnowej, należącą do dr Marko-
wicza. Jest to jedna z dwóch stacji badaw-
czych w Polsce służących do pomiarów ae-
rozoli zawartych w powietrzu.

Jednak nie tylko zadania terenowe za-
pełniały ten ciepły weekend Globowi-
czom. W niedzielę gospodarze zorganizo-
wali uczestnikom wyjazd do Huty Szkła
Artystycznego „Sabina” w Rymanowie,
gdzie mogliśmy zobaczyć jak wyrabia się
rzeźby ze szkła. Warto dodać, że jest to Odpoczynek na strzyżowskim Rynku

www.facebook.com/ProgramGlobeWPolsce

Uczestnicy projektu przy Meteorologicznej Stacji Badawczej SolarAOT w Żarnowej

Fot. K. Markowicz

Globe Games w Strzyżowie
W dniach 7-10 czerwca br. odbyło się spotkanie uczniów szkół biorących udział w Programie GLOBE. Seminarium dla
uczniów Programu GLOBE w tym roku miało miejsce w Iwoniczu i Strzyżowie. W wydarzeniu tym wzięło udział ok.
250 uczniów i nauczycieli z całej Polski, przedstawiciele Rady Naukowej Programu GLOBE, a także sympatycy programu
i wolontariusze.

GLOBE GAMES to konfe-
rencja połączona z warsztata-
mi terenowymi. Spotkanie or-
ganizowane jest co roku w wy-
branym Parku Narodowym,
Krajobrazowym lub innym
miejscu atrakcyjnym pod wzglę-
dem przyrodniczym.

W seminarium GLOBE GA-
MES biorą udział uczniowie
i nauczyciele Programu GLO-
BE z terenu całej Polski. Jest
to forma nagrody za całorocz-
ne działania w Programie.

jedyna huta w Polsce, zajmująca się tego
rodzaju obróbką szkła.

Podsumowanie zajęć odbyło się
w Domu Kultury w Strzyżowie, gdzie zo-
stały rozstrzygnięte konkursy przyznające
tytuły: Najaktywniejszy Patrol w danym

przedziale szkolnym, Najaktywniejszy
Uczestnik w Patrolu oraz konkurs foto-
graficzny pod patronatem Burmistrza
Strzyżowa „Globowi Badacze”.

Info ze strony LO w Bieruniu
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Przez kilka miesięcy staraliśmy się
przybliżyć mieszkańcom Strzyżowa i oko-
lic wiedzę na temat chłoniaka i jego profi-
laktyki. Chcieliśmy przypomnieć wszyst-
kim, że rak to nie wyrok. Poświęciliśmy
temu przedsięwzięciu czas i energię. Mie-
liśmy sporo ciekawych przygód i po-
zostanie po nich wiele ciekawych
i zabawnych wspomnień. Jednak nie
spodziewaliśmy się, że będzie to
miało taki oddźwięk w naszej lokal-
nej społeczności. Już kilka razy zna-
leźliśmy się w sytuacji, kiedy ktoś
wspominał o naszych działaniach
lub chwalił naszą pracę. Daje to nam
olbrzymią satysfakcję i poczucie do-
brze wykonanego zadania oraz chęć,
by, być może, w przyszłym roku zno-
wu znaleźć czas i siłę na ponowny udział
w tej wyjątkowej akcji.

Z tego miejsca chcemy podziękować
wszystkim, którzy okazali nam tyle wspar-
cia, zarówno w pierwszej fazie projektu,
kiedy prowadziliśmy akcję informacyjną,
jak i w czasie projektowania kampanii spo-
łecznej. Za patronat medialny chcemy po-
dziękować redakcji „Wagi i Miecza”.
Szczególne podziękowania kierujemy rów-
nież do: władz samorządowych w osobie
pana burmistrza Marka Śliwińskiego oraz
księdza Jana Wolaka, proboszcza strzy-
żowskiej Fary. Słowa uznania kierujemy
także do kierujących bibliotekami, firm
reklamowych Midas i Kreactive, właści-

Strzyżów znalazł Haka Na Raka
6 czerwca bieżącego roku w hali widowiskowo-sportowej Torwar w Warsza-
wie odbyła się Gala Finałowa 7 edycji programu „Mam Haka Na Raka”.
Ze wszystkich stron kraju przybyło 89 drużyn, co stanowi niewielką część
z 636, które wzięły udział w projekcie. Była ona dla nas – pracujących w grupie
Lymphoma – wyjątkowym wydarzeniem, ukoronowaniem ciężkiej pracy nad
projektem.

Udział w akcji „Mama Haka na Raka” dał nam olbrzymią satysfakcję i poczucie dobrze wykonanego
zadania

Fot. Limphoma (2)

cieli aptek, sklepów, kiosków. Dziękuje-
my także dyrekcjom strzyżowskich szkół
za umożliwienie prowadzenia akcji wśród
uczniów i rodziców oraz, oczywiście, dy-

rekcji i nauczycie-
lom naszej szkoły.
Na uznanie zasłu-
gujecie także WY
PAŃSTWO, któ-
rzy daliście się
„wciągnąć” w nasze

działania, nie baliście się odpowiadać na
pytania ani zrobić badań profilaktycznych.
Wy też odnieśliście dzięki temu swoje
małe zwycięstwo.

Nie łatwo podsumować tych 6 miesię-
cy, opisać to, jak na nas wpłynęły. Jednak
wydaje się, że razem z nami Strzyżów zna-
lazł Haka Na Raka. Dziękujemy za wspól-
ne poszukiwania, do zobaczenia za rok!

Gabriela Klecha – Grupa Lymphoma

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów z MZS w Strzyżowie
w Wojewódzkich Konkursach Plastycznych

pt. „Trzymaj formę – bądź aktywny” i „Wolni od dymu”
W dniu 13.06.2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród
laureatom i wyróżnionym
uczniom w Wojewódzkich Kon-
kursach Plastycznych pt. „Trzymaj
formę – bądź aktywny”  i „Wolni
od Dymu”. Celem konkursów
było zainteresowanie młodych lu-
dzi problematyką związaną z pro-
pagowaniem zdrowego stylu życia.
Komisja oceniła 334 prace pla-
styczne, które napłynęły z 81 szkół

gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych wojewódz-
twa podkarpackiego i na-
grodziła prace młodych
plastyków.

Laureatką konkursu
„Trzymaj formę – bądź ak-

tywny” została Oliwia Bosek z klasy IIIa gimnazjum, wyróżnienia
w konkursie „Wolni od dymu” otrzymali: Oliwia Bosek z kl. IIIa

i Michał Szczypta z kl. IIId gimna-
zjum. Opiekunem nagrodzonych
uczniów był Wiesław Łuszczki.

Wszystkie nagrodzone prace
można było oglądać na pokonkur-
sowej wystawie, która jest prezento-
wana w holu Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie.

Tekst i fot. MZS w StrzyżowiePraca Michała SzczyptyPraca Oliwii Bosek
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Koncert
„Kultura

kontra nałogi
2014”

17 czerwca 2014 r. w atrium Li-
ceum Ogólnokształcącego w Strzy-
żowie odbyło się magiczne, barw-
ne widowisko muzyczno-językowe
organizowane cyklicznie w ramach
szkolnego programu profilaktyki
uzależnień i propagowania zdrowe-
go stylu życia.

Jak co roku o tej porze, uczniowie
naszej szkoły bawili się w plenerze bez
alkoholu, papierosów i narkotyków,
z hasłami miłości,  pokoju i brater-
stwa, przy kultowej muzyce lat 60-tych
i 70-tych, śpiewając w języku angielskim
największe przeboje pokolenia Flower
Power. Składamy gratulacje dla zwycięz-
ców konkursu na strój z epoki, którymi
zostali Krystian Lachor i Magdalena
Ciuba.

Organizatorzy koncertu serdecznie
dziękują: sponsorom, którymi byli
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przy Urzędzie
Miejskim w Strzyżowie, GS „SCh” Strzy-
żów, Restauracja i Pub Mohito, Piekar-
nia Józef Franczak, FUH Alicja Jago-

Młodzi wokaliści śpiewali największe przeboje poko-
lenia Flower Power

Konkurs na najlepszy stój z epoki

dzińska, NSZZ Solidarność Oświaty
i Wychowania w Strzyżowie; wokalistom
oraz Oli Fiołek (Matuszewskiej) – za
profesjonalne wsparcie wokalistów;
konferansjerom, Mariuszowi Zamor-
skiemu – za sprawną współpracę przy
organizacji oraz wszystkim uczniom za-
angażowanym w przygotowanie i prze-
prowadzenie koncertu.

Dziękujemy także przybyłym go-
ściom, a wśród nich m.in.: pani dyrek-
tor LO – Zofii Zając, Dorocie & Ste-
phenowi Cooper, Claudii Woszczyk,
Davidowi W.Duffy, Marcie Utnickiej –
dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta w Strzyżowie, Anecie Kozioł –
redaktor naczelnej „Wagi i Miecza”.

Organizatorzy: Barbara Leśniak,
Bożena Baranowska, Karina Zając

www.lo-strzyzow.pl

Fot. A. Kozioł (2)

Rower dla
Agnieszki

W dniu 10 lipca 2014 r. Fundacja Eco-
Textil od Was dla Was przekazała dla wy-
chowanki Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Strzyżowie, Agnieszki
Hajduk trójkołowy rower rehabilitacyjny
„Dominik”. Było to możliwe dzięki pro-
wadzonemu przez Fundację od paździer-
nika 2013 roku nowemu programowi „Ro-
wer dla niepełnosprawnego”.

Fundacja Eco Textil Dzieciom Niepeł-
nosprawnym od Was dla Was powstała
w lutym 2012 roku. Fundatorem i założy-
cielem jest Leszek Wojteczek, właściciel
PPHU Wtórpol – firmy zajmującej się
zbiórką odzieży używanej i innych teksty-
liów gospodarczych. Właściciel firmy od

lat pomaga potrzebującym. Nasza wycho-
wanka Agnieszka porusza się na wózku in-
walidzkim, wymaga stałej pomocy podczas
wykonywania wszystkich czynności samo-
obsługowych. Trójkołowy rower pomoże

jej pokonać chociaż niektóre trudności
w zakresie poruszania się. Mamy nadzieję,
że korzystanie z rehabilitacyjnego rowerka
wpłynie pozytywnie na jej usprawnienie
i będzie wspaniałym sposobem na zagospo-

darowanie wolnego
czasu. Cieszymy się
i serdecznie dziękuje-
my Fundacji Eco-Te-
xtil za przekazanie ro-
weru dla najbardziej
uzdolnionej wycho-
wanki naszego Ośrod-
ka. Jest to dodatkowa
nagroda dla niej i jej
rodziców za całorocz-
ny wysiłek.

Bożena Niemiec

Dane o Fundacji ze
strony: ecotextil.pl.

Rower oglądają z Agnieszką dzieci z grupy przedszkolnej z wychowawcą Mariolą
Śliwą i opiekunką Wiolettą Nierodą

Fot. SOSW
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W konkursie uczestniczyło 50 uczniów
z dziewięciu placówek szkolnictwa specjalne-
go z województwa podkarpackiego. Byli to
uczniowie z następujących ośrodków: Brzo-
zowa, Leska, Ropczyc, Mrowli, Rzeszowa,
Tarnobrzega, Jarosławia, Mielca i Strzyżowa.
Dzieci recytowały wiersze w trzech katego-
riach wiekowych: szkoła podstawowa, gimna-
zjum, szkoła przysposabiająca do pracy.

Otwarcia konkursu i powitania gości do-
konała dyrektor SOSW w Strzyżowie Boże-
na Niemiec. Wśród zaproszonych gości byli:
Maria Rusin, Marek Śliwiński – Burmistrz
Strzyżowa, Monika Zdunek – inspektor Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecznych w Sta-
rostwie Powiatowym, Jagoda Skowron – dy-
rektor DK „Sokół”, Marta Utnicka – dyrek-
tor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
w Strzyżowie, Andrzej Cieślak. Prowadzący-
mi konkurs byli nauczyciele SOSW Beata
Potwora i Paweł Pufki.

Zmagania uczestników oceniało Jury
w składzie: Alicja Kielar – dyrektor ŚDS
w Strzyżowie, przewodnicząca jury, Maria
Zięba – dyrektor MGPP w Strzyżowie, Bar-
bara Mularz – dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie. Jury przy-
znało we wszystkich kategoriach wiekowych
po trzy wyróżnienia za interpretację utworu.
Z SOSW w Strzyżowie wyróżnienie otrzyma-
ła uczennica szkoły podstawowej Agnieszka
Hajduk za wspaniałą interpretację wiersza.

W ocenie jury poziom konkursu był wy-
soki. Recytacja wierszy sprawiła wiele rado-
ści i zadowolenia zarówno samym wykonaw-
com, jak i ich słuchaczom. Dzieci miały za-
pewnione dodatkowe atrakcje: na scenie
wśród dzieci królował Bibliomiś, który za-
chęcał do zabawy, wspólnych zdjęć, wszyst-
kie dzieci miały też możliwość przejażdżki
Strzyżowską Kolejką. Na zakończenie każdy
z uczestników otrzymał nagrody i dyplomy
ufundowane przez SOSW w Strzyżowie.
Konkurs zakończono pamiątkowym zdję-
ciem i wspólną zabawą z Bibliomisiem.

SOSW w Strzyżowie

VII Wojewódzki Konkurs
Recytatorski szkół specjalnych

Strzyżów 2014
Już po raz siódmy uczniowie szkół specjalnych i ośrodków mieli możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na VII Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim pt.: „Wszystkie dzieci nasze są”, zorganizowanym
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie. Konkurs odbył
się w dniu 4 czerwca 2014 r. w sali widowiskowej Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie.

Recytacja wierszy sprawiła wiele radości i zadowolenia zarówno samym wykonawcom, jak i ich słu-
chaczom

Otwarcia konkursu dokonała dyrektor SOSW w Strzy-
żowie Bożena Niemiec, zaś poprowadzili go nauczy-
ciele tej placówki Beata Potwora i Paweł Pufki

Na scenie wśród dzieci królował Bibliomiś, który zachęcał do zabawy

Fot. SOSW (3)
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Uroczystość pod nazwą „Festiwal w trosce o człowieczeństwo”, odbyła się na
nowo wybudowanej scenie, na której grał zespół muzyczny Pray z Dobrzechowa
pod dyrekcją ks. Grzegorza Kidy. Po wniesieniu figury odśpiewano litanię lore-
tańską. Następnie ks. Piotr Gnat, założyciel Fundacji i pomysłodawca festiwalu,
wygłosił katechezę. Po niej Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba poświęcił
dom rekolekcyjny, który stanowi dar ks. Biskupa Jana Niemca.

W organizację imprezy zaangażowały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowując kanapki.

Podczas festiwalu ewangelizacyjnego wypraszano 7 darów obecnych w Nie-
pokalanej. Każdy dar był obrazowany konkretnym symbolem (np. wolność –
gołębie). Gimnazjaliści z Frysztaka pod kierownictwem Joanny Menduś odgry-
wali scenki tematyczne i wykonywali tańce uwielbienia. Na zakończenie uroczy-
stości ks. Biskup Jan Niemiec udzielił wszyst-
kim pasterskiego błogosławieństwa. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął Przewod-
niczący Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go Wojciech Buczak.

W imieniu organizatorów dziękujemy
wszystkim za pomoc w przygotowaniu otwar-
cia domu i darczyńcom za wspieranie naszego
dzieła. Przebieg wydarzenia można na prze-
śledzić przeglądając fotogalerię na naszej stro-
nie internetowej www.fundacjatroska.pl.

Marcel Ślęczka
Prezes Fundacji TROSKA

Dom rekolekcyjny poświęcił ksiądz Biskup Ordynariusz Jan
Wątroba

Otwarcie domu Fundacji Troska w Kozłówku
Pięknie ubrane dziewczyny w białe sukienki, tańczące i sypiące z mis płatki róż oraz chłopcy niosący pochodnie i flagi
tworzyli procesję z figurą Matki Bożej Troskliwej, którą nieśli wychowankowie Fundacji Troska na Rzecz Wszechstron-
nego Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Tak rozpoczęło się oficjalne otwarcie domu Fundacji w Kozłówku.

Gimnazjaliści z Frysztaka pod kierownictwem Joanny Menduś odgrywali scenki tematyczne i wykonywali
tańce uwielbienia

Tradycją naszej biblioteki stały się wakacyjne spotkania
z dziećmi, podczas których z powodzeniem łączymy dobrą
zabawę z nauką. Staramy się przybliżyć dzieciom litera-
turę dziecięcą w taki sposób, aby zachęcić je do czytania
i poznawania świata wraz z bohaterami książkowymi.

W tym roku przypada 130 rocznica urodzin Kornela Maku-
szyńskiego, więc wraz z postaciami stworzonymi przez tego zna-
komitego pisarza dla dzieci, udaliśmy się w podróż po świecie
poznając bliżej niektóre kraje.

Spotkania odbywały się 15,17,22 i 24 lipca w godz. od 11:00 do
13:00. Uczestnikami tej wakacyjnej przygody z książką była ponad
40-osobowa grupa dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Czytanie fragmen-
tów Przygód Koziołka Matołka zainspirowało do wesołych zabaw
i rywalizacji w grupach, zajęć plastycznych. Odgadywanie haseł
w krzyżówce szczególnie podobało się starszym dzieciom.

Podczas drugiego spotkania zawędrowaliśmy do Azji, gdzie
zatrzymaliśmy się na dłużej w Chinach. Podobnie jak Koziołek,
próbowaliśmy poznać chińskie pismo, wykonaliśmy kapelusze
na wzór chińskich. Jednakże najwięcej radości sprawiło jedzenie
ryżu przy pomocy pałeczek. Okazało się, że nie jest to łatwe
zadanie, ale dzieci poradziły sobie znakomicie.

Kolejny dzień to wyprawa do Afryki. Wraz z Koziołkiem
poznaliśmy niektóre zwyczaje zamieszkujących ten kontynent
plemion, na wykonanych z papieru bębenkach wystukiwaliśmy
afrykańskie rytmy. Poznaliśmy także gatunki zwierząt, które
można zobaczyć podczas kenijskiego safari. Nie zabrakło rów-
nież wesołych zabaw takich, jak Wyścigi zwierząt, Zaczarowana
czapka, Afrykańskie wyścigi. Dużo radości sprawiła zabawa pan-
tomimiczna Zwiedzanie dżungli.

Ostatnie wakacyjne spotkanie w bibliotece to podróż po Pol-
sce. Dzieci, zainspirowane fragmentami książki, namalowały
swoją przygodę z Koziołkiem Matołkiem, który szukając Paca-
nowa, zawitał także do Strzyżowa. Uczyliśmy się piosenki Lato
lato, która pochodzi z filmu Szatan z siódmej klasy, nakręconego
na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego, trochę zapo-
mnianego, acz znakomitego pisarza dla dzieci.

Wesoła zabawa z naszym Bibliomisiem zakończyła te waka-
cyjne spotkania w bibliotece. Cieszymy się, że tak liczna grupa
dzieci uczestniczyła w tych letnich zajęciach. Piękne prace wy-
konane przez dzieci można obejrzeć w bibliotece na wystawie
trwającej do końca sierpnia. W znakomitych humorach poże-
gnaliśmy się obietnicą spotkania na następnych wakacjach!

Iwona Bałchan, Zofia Misiura
Fotorelacja na okładce.

Wakacje w Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta w Strzyżowie 2014
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Dzień Mamy i Taty

W dniach 26-29 maja br. każda grupa przedszkolaków przy-
gotowała uroczystość dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty.
Były to okazjonalne wiersze, piosenki inscenizacje, oraz inne for-
my uczestnictwa. Było trochę tremy, wielkie emocje, aby wypaść
jak najlepiej przed rodzicami, ale myślę, że wszystko się udało, bo
dzieciaki dały z siebie wszystko i oklaskomierz na pewno by po-
konał najwyższą skalę oceny. Te wzruszające chwile udowadniają
jak ważni dla dziecka są rodzice, którzy go wspierają i kochają
z wzajemnością.

Piknik rodzinny, 31 maja 2014 r.

Chciałoby się powiedzieć: Chwilo trwaj, widząc tłumnie od-
wiedzających przedszkole rodziców wraz z pociechami na Pikni-

ku Rodzinnym zorganizowanym, jak co roku, w MGPP w Strzy-
żowie. Czyż to nie piękny zwyczaj, gdy rodzice znajdują czas
w sobotę spędzając go razem z dziećmi? A atrakcji
było co nie miara. Szczególnym powodzeniem cie-
szyły się nadmuchiwane zjeżdżalnie, trampolina,
kule, w których to dzieci mogły dać upust swojej nie-
spożytej energii – wata cukrowa wprost kleiła ich
szczęśliwe buzie. Nie sposób było obejść się bez spe-
cjalnego makijażu, który jak zwykle wzbudzał zain-
teresowanie dzieci. Chociaż pogoda nas nie rozpiesz-
czała – chmurzyło się – to i tak bardzo dużo rodzi-
ców z dziećmi było chętnych na przejażdżkę bryczką
z panem Darkiem Z., jak też kolejką po naszym mie-
ście. Gdy deszcz rozpadał się na dobre, to i tak nie
przeszkodziło w dalszej zabawie, która przeniosła
się do budynku przedszkola. Znakomity bufet z pysz-
nymi przekąskami, ciastem, koktajlami, pyszną pie-
czoną nad ogniskiem kiełbaską był nie lada atrakcją,
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zabawy
w sali zabaw, sali gimnastycznej trwały w najlepsze
integrując dorosłych i ich pociechy, bo to przecież
ten czas, czas dla rodziny, który na pewno nie idzie
na marne, lecz procentuje miłością.

Na sportowo

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich to projekt, w który
włączone zostały również przedszkolaki. W ramach „Przedszkol-
nej” odbyły się olimpijskie rozgrywki sportowe, w których wszy-
scy byli wygrani i zdobyli medale, a wysyłek doceniony został
i uwieczniony kamerą TVP w programie propagującym zdrowie.
Za aktywny udział w projekcie prozdrowotnym CSTiR w Strzy-
żowie uznać należy również darmowy wstęp rodzice-dzieci na
pływalnię, gdzie dzieci zdobywały umiejętności w sztuce pływa-
nia w dniach 30.05 oraz 06.06.2014 r. Ciekawym pomysłem oka-
zał się „Rajd przedszkolaków”, zorganizowany przez MGPP
w dniu 17.05.2014 r., gdzie dzieci wraz z rodzicami mogły włą-
czyć się w aktywny wypoczynek propagujący ruch na świeżym
powietrzu. Taka forma aktywności to krok milowy w kierunku
pieszych wypraw, gdzie ruch połączony ze zwiedzaniem znajduje
coraz większą rzeszę entuzjastów. Bo wędrować, poznawać to
dotknąć i poczuć piękno naszej małej ojczyzny.

Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne w Strzyżowie

Z KRONIKI PRZEDSZKOLNEJ

Dużą frajdą dla dzieci jak i rodziców była przejażdżka strzyżowską kolejką

Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji, dzięki którym dzieci mogły dać upust swojej
niespożytej energii

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbyły się olimpijskie rozgrywki spor-
towe dla maluchów
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Z działalności Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
Mamy Plac Zabaw!!!

Przy Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej, ku radości
dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, powstał nowy plac
zabaw. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Mieszkańców Wyso-
kiej Strzyżowskiej „Kopytko”, zrzeszającego głównie młode osoby
z miejscowości i zaangażowaniu prezesa Pawła Midury, na placu
przed szkołą zainstalowano przyrządy do zabawy dla dzieci.
Miejsce to cieszy się powodzeniem przedszkolaków, młodszych
dzieci szkolnych oraz maluszków ze środowiska. Inicjatywa jest
godna naśladowania – pokazuje jak przy pomocy środków ze-
wnętrznych i zaangażowaniu grupy ludzi, można coś zdziałać na
rzecz środowiska.

W imieniu dzieci składam podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się do utworzenia placu zabaw – inicjatorom i auto-
rom projektu, Burmistrzowi Strzyżowa za przychylność oraz licz-
nym sponsorom. Niech plac służy dzieciom!

Nowy plac zabaw cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci

Gminny Konkurs Matematyczny
dla gimnazjalistów

27 maja br. odbył się po raz kolejny Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas III gimnazjum. Na sali gimnastycznej Naszego
Zespołu zasiadło 44 najlepszych matematyków z naszej gminy.
Uczniowie ostatniej klasy byli już po egzaminach, a więc na lu-
zie, ale i tak bardzo chętnie wzięli udział w tych zmaganiach.
Najliczniejszą grupą byli uczniowie ze Strzyżowa, a pozostali
z Żarnowej, Dobrzechowa, Godowej, Żyznowa i Wysokiej.

Uczestnicy w ciągu 60 minut mieli do rozwiązania 10 zadań
(5 testowych i 5 otwartych). Jury składające się z nauczycieli
matematyków naszych gimnazjalistów: Teresa Leśniak, Barbara
Pasaman, Agnieszka Stawarz, Urszula Krok, Bogumiła Kaniew-
ska, Beata Drygaś, Monika Szczygieł, Mariola Rupar i dyr. Woj-
ciech Małek, oceniło prace i wyłoniło laureatów i finalistów.
Laureatami zostali w kolejności:

Miejsce ex a.        Imię i nazwisko        Szkoła

I 1. Kamil Nowak Strzyżów
2. Michał Krzysiak Strzyżów
3. Kamil Złotek Żarnowa

II 1. Ewa Kobuz Strzyżów
III 2. Piotr Ruszała Żarnowa

3. Patrycja Matłosz Wysoka Strzyż.
4. Anna Strzępek Dobrzechów
5. Mikołaj Baran Dobrzechów
6. Franciszek Moskal Godowa

IV 1. Monika Rupar Strzyżów
V 1. Mateusz Koszarski Żarnowa

2. Kacper Świrad Dobrzechów
VI 1. Mateusz Żydzik Żarnowa

2. Gabriel Sarna Wysoka Strzyż.
3. Arkadiusz Sokołowski Strzyżów
4. Marcin Irzyk Strzyżów
5. Michał Machowski Strzyżów
6. Czepiela Marcin Strzyżów

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejny
konkurs za rok.

Odwiedził nas Reksio

Jeszcze przed Dniem Dziecka przedszkolaki i klasy I-III
miały bardzo miłą niespodziankę. Odwiedził nas bohater filmów
dla dzieci. Kto nie zna Reksia ze słynnej kreskówki z Bielska-
Białej? Sympatyczna psinka, przyjaciel z podwórka, biegający za

dziećmi na filmach, przez ostatnie lata podrósł, bo był znacznie
wyższy od największego nawet ucznia. Reksio spędził u nas cały
dzień na zabawach, gonitwach, wygłupach. Dzieci nie mogły się
z nim rozstać. Filmy z Reksiem, które obejrzały później, też spra-
wiły im radość. Może nas jeszcze kiedyś odwiedzi znany piesek?

Dyr. Anna Michalska
ZS Wysoka StrzyżowskaW konkursie wzięło udział 44 najlepszych matematyków z naszej gminy

Każde dziecko chciało uściskać Reksia

Fot. Archiwum ZS Wysoka Strzyżowska (3)
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Robimy babeczki

Fot. A. Korabiowska, P. Krok

Dzieci chętnie podchodziły do policyjnych koni i głaskały je

Program artystyczny na scenie plenerowej strzy-
żowskiego Rynku rozpoczęli goście z partnerskich
miast Svidnik (Słowacja), Bagnacavallo (Włochy)
i zaprzyjaźnionych Nagycenk (Węgry) i łotewskiej
Kandavy. Powitali oni i złożyli życzenia dzieciom
i mieszkańcom w swoich ojczystych językach. Na-
stępnie hymnem Unii Europejskiej (jubileusz
10-lecia Polski w Unii) rozpoczęła swój blok wspo-
mniana Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Wystąpił chór, grupa rytmiczna klasa II i III, za-
grał kwartet klarnetowy, duety: Zuzia Michalik (flet)
i Sebastian Bysiewicz (fortepian), Jan Tarczoń (flet)
i Danusia Tarczoń (fortepian), Eryk Oliwa (klarnet)
i Zosia Oliwa (skrzypce), duet saksofonowy Zuzia
Dziok i Dawid Ciołkosz, duet fortepianowy Sebastian
Arciszewski i Miłosz Hart, duet klarnetowy Eryk Oli-
wa i Szymon Mikuszewski, oraz soliści Daniel Zie-
liński (akordeon) i Marcel Oliwa (saksofon).

Po nich swój program prezentowało Przedszko-
le i czirliderki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzy-
żowie.

Kolejny blok należał do Jubilata – Domu Kul-
tury „Sokół” w Strzyżowie, który w tym roku święci swoje
50-lecie działalności. Zaprezentowali się młodsi i starsi soliści
Studia Piosenki: Bartłomiej Piwowar, Natalia Zielińska, Ola
Wałach, Nikola Bobek, Marcelinka Bujak, Julia Sanecka, Mar-
tyna Niewieściuch, Kaja Jacek, Kasia Sikora, Zuzia Szczygieł,
Gabrysia Pieczek i Klaudia Kurpiel.

W ostatniej części programu na scenę wkroczyli wspomnia-
ni wcześniej goście zagraniczni, którzy także przygotowali na
tę okazję swoje prezentacje.

Obok programu, do zabaw i konkursów zapraszał dzieci
Bibliomiś, reprezentujący kolejnego Jubilata – Bibliotekę, ob-
chodzącą 65-lecie działalności.

„Jubileuszowo w Dzień Dziecka”
Tegoroczny program z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca br., rozpoczął się uroczystą mszą św. w strzyżowskiej Farze.
Oprawę liturgiczną uświetnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie i soliści Studia Piosenki
Domu Kultury „Sokół” oraz grupa utalentowanej młodzieży skupiona wokół sholi parafialnej.

Swoją obecność zaznaczyli także na imprezie: Państwowa
Straż Pożarna, organizując kawalkadę wozów strażackich wokół
Rynku, Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie, włodarze
miasta, czytając dzieciom bajki, oraz Młodzieżowa Rada Miej-
ska, zapraszając do quizu na temat wiedzy o Strzyżowie. Po-
nadto mnóstwo zabawy i pokazów ciekawej ekwilibrystyki za-
pewnili dzieciom clown i magik. Program zakończyła gwiazda
wieczoru – zespół Chrząszcze.

Barbara Szlachta – gł. instruktor DK

Fotorelacja na okładce.

Przed strzyżowską publicznością zaprezentowali się także soliści ze
Studia Piosenki przy DK „Sokół”
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Pierwszy dzień rozpoczęliśmy prezen-
tacją zespołów teatralnych. Godziny po-
południowe zarezerwowano na warsztaty
dla uczestników. Zajęcia z dziećmi popro-
wadził przewodniczący Jury Maciej Gą-
siorek, aktor teatralny i filmowy, znany
jako pan Pixel z programu TVP ABC „Bu-
dzik”, zaś drugi juror, Robert Chodur,
aktor teatru W. Siemaszkowej w Rzeszo-
wie, spotkał się z instruktorami.

W pracach komisji oceniającej uczest-
niczyła też Danuta Pado, instruktor do
spraw teatru z Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie.

Trzy indywidualne nagrody aktorskie
otrzymali:

– Mateusz Medyka za rolę pierwszo-
planową (pan Maluśkiewicz, Szkolny Te-
atr Lalki i Aktora w Turzym Polu),

– Aleksandra Pietrasz za rolę drugo-
planową (Królowa Ciemności, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzy-
żowie),

– Hubert Stopyra za umiejętności cho-
reograficzne (teatr Bajdula z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej
Woli).

Dwie równorzędne Nagrody Specjal-
ne otrzymali:

– teatr Jak się patrzy (juniorzy) z Miej-
skiego Domu Kultury w Stalowej Woli, za
próbę podjęcia tematu nietolerancji,

– teatr Bajdula z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli, za
radość realizacji spektaklu.

III nagrodę Jury przyznało zespołowi
„Wirujące nutki”, ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżo-
wie, za repertuar znakomicie dobrany do
wrażliwości aktorów.

II nagroda za kostiumy, pracę nad wier-
szem i zmierzenie się z rolami dramatycz-
nymi przypadła w udziale zespołowi Jak
się patrzy (starsi) z Miejskiego Domu
Kultury w Stalowej Woli.

I nagroda pojechała do Turzego Pola,
dla Szkolnego Teatru Lalki i Aktora, za
dobór repertuaru, opracowanie dramatur-
giczne i reżyserskie, scenografie oraz ogól-
ny wyraz artystyczny.

W sobotę o nagrody ubiegali się mło-
dzi tancerze i soliści. Prezentacje rozpo-

III Festiwal Kultury Dziecięcej
– Strzyżowskie Michałki 2014

Teatr, taniec, piosenka, te dyscypli-
ny artystyczne królowały na strzy-
żowskiej scenie w dniach 13-15
czerwca.

częły się losowaniem kolejności uczestni-
ków, a ich zmagania oceniali: wokalistka,
pedagog, autorka tekstów Magda Durec-
ka, Andrzej Gąsiorowski – wielokrotny
mistrz Krakowa w tańcu towarzyskim,
oraz Agata Skiba – instruktor, choreograf,
tancerka.

Podobnie jak poprzedniego dnia, od-
były się warsztaty dla uczestników, które
poprowadzili pani Magda i pan Andrzej.

Spośród zespołów tanecznych najlep-
szymi okazali się: zespół Ta-
mitu z Brzozowskiego Domu
Kultury, który otrzymał I na-
grodę, Mażoretki z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Nie-
bylcu, plasując się na II miej-
scu oraz zespół Srebrne Dzi-
kuski z Miejskiego Zespołu
Szkół w Strzyżowie, laureat
III nagrody.

Wyróżnienia otrzymały
dwa zespoły także z Miejskie-
go Zespołu Szkół w Strzyżo-
wie: Kolorowe Gwiazdki
i Smile Children.

W kategorii solistów, spo-
śród 18 uczestników, Komi-
sja wyłoniła laureatów
w dwóch kategoriach wieko-
wych. I tak w kategorii 7-11
lat I nagrodę otrzymała Julia
Sanecka, II nagrodę przyzna-
no Marcinowi Malakowi, a III
zdobyła Aleksandra Wałach.
Wyróżniono Magdalenę Gą-
sior i 6-latka Huberta Grze-
bienia. W kategorii 12-17 lat,
najlepszy okazał się Bartło-
miej Piwowar – zdobywca
I nagrody, Nikola Bobek –
laureatka II nagrody i Alek-
sandra Groszewska, uhonoro-
wana III nagrodą. Wyróżnie-
nia otrzymały Aleksandra Ka-
sprzyk i Gabrysia Pieczek.

Na ostatni dzień organiza-
torzy zaplanowali wręczenie
nagród i koncert Laureatów.
Gośćmi koncertu byli Pauli-
na Dudek i Paweł Pasterz, ak-
tualni finaliści Otwartych Mi-
strzostw Polski w kat. Rising
Stars, reprezentujący Klub
Tańca Dżet Boguchwała –
Rzeszów.

Program zakończyła kon-
certem Magda Durecka, któ-
ra świetnie włączyła do zaba-

wy młodą publiczność, zresztą już pod-
czas warsztatów okazała się bardzo kon-
taktową, bezpośrednią, niezwykle ciepłą
osobą.

Atrakcjami towarzyszącymi imprezom
były przejazdy kolejką, oraz wyjście na
basen dla uczestników. Wielką frajdę spra-
wił także dzieciom Bibliomiś, który
otwierał wszystkie trzy dni festiwalowe.

Każdy uczestnik wyjechał ze Strzyżo-
wa z nagrodą i – oczywiście – słodkim
upominkiem, o co postarali się organiza-
torzy. Mamy również nadzieję, że z miły-
mi wspomnieniami, które sprawią, że ze-
chcą przyjechać do nas ponownie w przy-
szłym roku.

B. Szlachta – gł. instruktor DK
Fotorelacja na okładce.

Od lewej zastępca burmistrza Waldemar Góra, Bartłomiej Piwowar,
Marek Jastrzębski, Jagoda Skowron

Jury w kategorii Taniec i Piosenka, od lewej: Agata Skiba, Andrzej
Gąsiorowski oraz Magdalena Durecka

Jury w kategorii Teatr, od lewej: Danuta Pado, Robert Chodur, Ma-
ciej Gąsiorek

Fot. P. Krok (3)



18 Waga i Miecz    lipiec-sierpień 2014

„Pogórzanie” z Bieździedzy, jako zespół śpiewaczo-obrzę-
dowy, posiadają w swym repertuarze pogórzańskie pieśni regio-
nalne, ludowe, religijne, przyśpiewki, a także zapomniane bie-
siadne piosenki kresowe. Niezwykłe ich wykonanie można było
podziwiać podczas koncertu jubileuszowego.

Zespół przedstawił także obrzędy charakterystyczne dla Pod-
karpacia. Jednym z nich były poubierane w kożuchy i słomę no-
woroczne „draby”, wygłaszające orację.

Dużą wagę „Pogórzanie” przywiązują do przekazywania dzie-
dzictwa kulturowego regionu najmłodszemu pokoleniu.

Uczniowie z Zespołu Szkół, wychodząc naprzeciw tym ocze-
kiwaniom, z dużym zapałem zaprezentowali tańce i pieśni re-
gionalne.

Czym jest fotografia i jak kształtowa-
ła się jej historia? Jak robić dobre
zdjęcia? Na co należy zwrócić uwa-
gę by nasze fotografie były lepsze?
Jakich błędów unikać?

Na te i inne pytania można było uzy-
skać odpowiedz 11 lipca br. w Galerii
na Poddaszu „Czarnej Sieni” na wyjąt-
kowym spotkaniu z miłośnikami i pa-
sjonatami fotografii „Kuźni światła”
w Krośnie: Tomaszem Wajdą, Katarzyną
Krośnianką-Sołtys, Barbarą Niedzielą,
Michałem Urbanikiem i Agnieszką
Markiewicz.

Popołudniowe warsztaty odbyły się
dzięki współpracy strzyżowskiego Domu

Na zaproszenie „Pogórzan” z Bieździedzy odpowiedział tak-
że Strzyżowski ZPiT „Kłosowianie”, który na scenie prezento-
wał się dwukrotnie. Zespół przygotował regionalne tańce i pie-
śni ludowe z okolic Rzeszowa i Krosna, wśród których znalazły
się szybkie i skoczne polki (polka bez noge, polka wiśniowska,
polka z kropką, polka w lewo) oraz inne równie efektowne tańce,
takie jak jacok czy krzyżak.

Jubilaci otrzymali wiele serdecznych życzeń i upominków od
przedstawicieli władz samorządowych, duchownych oraz nauczy-
cieli i uczniów, a także mieszkańców gminy Kołaczyce. „Kłoso-
wianie” wraz z Jadwigą Skowron – dyrektor Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie życzyli wielu dalszych sukcesów, wytrwałości oraz
przyjemności z kultywowania tradycji regionalnej.

Wioletta Haligowska
ZPiT „Kłosowianie”

Składanie gratulacji zespołowi „Pogórzanie” przez J. Skowron, dyrektor Domu
Kultury „Sokół” Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Pogórzanie” z Bieździedzy

„Kłosowianie” dla „Pogórzan” z Bieździedzy
31 maja 2014 r. Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie” wziął udział w jubileuszu 10-lecia powstania zespołu śpiewaczo-
obrzędowego „Pogórzanie” z Bieździedzy. Podczas uroczystego koncertu oprócz zacnych jubilatów, zaprezentowały się
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy.

S p o t k a n i e  z  f o t o g r a f i ą

Fot. S. Haligowski (2)

Tomasz Wajda omówił zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów
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Wystawa Zwi¹zku
Polskich Artystów

Malarzy i Grafików
z Rzeszowa

W Galerii na Poddaszu Czarnej Sie-
ni zagościła w dniach 7 lipca do 15
sierpnia niezwykła wystawa, na któ-
rej swoją twórczość w dziedzinie
malarstwa i grafiki zaprezentowało
27 wybitnych artystów działających
w Związku Polskich Artystów Mala-
rzy i Grafików w Rzeszowie.

Związek ten powstał w 1985 roku.
Pierwszym prezesem został artysta grafik
Adolf Jakubowicz. Obecnie funkcję pre-
zesa pełni artysta plastyk Maciej Majew-
ski. Wystawa, na którą złożyły się
prace: Anny Baran, Katarzyny Ce-
sarz, Józefa Franczaka, Roberta In-
glota, Iwony Jankowskiej-Kozak,
Pawła Kina, Zuzanny Kud, Leszka
Kuchniaka, Małgorzaty Kulczyk,
Henryka Lasko, Heleny Majew-
skiej, Macieja Majewskiego, Małgo-
rzaty Mizi, Aleksandra Majerskie-
go, Krystyny Niebudek, Alicji Ni-
kiel, Joanny Ożóg-Czarnowskiej,
Anny Pustelniak-Kuchniak, Marii
Paszczyńskiej, Ewy Pawłowskiej, Maksy-
miliana Starca, Barbary Śliwińskiej-
Grzonkowskiej, Adama Spisackiego, Jac-
ka Spisackiego, Ewy Sienkiel, Janusza
Skowrona, Renaty Woty-Cywickiej, nosi
nazwę „Nastroje II”. Ekspozycja ta jest

prezentacją najnowszych prac, kierunków,
poszukiwań w malarstwie, grafice i rysun-
ku członków Związku Polskich Artystów
Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Jeśli
ktoś z Państwa zwiedza wystawy organi-
zowane przez strzyżowski Dom Kultury,
to wiele z tych nazwisk wyda się znajo-
mych, gdyż dwukrotnie mieliśmy okazje
podziwiać prace Leszka Kuchniaka. Czę-
stym gościem był rodzimy artysta Józef
Franczak, dzięki któremu wystawa Związ-
ku Artystów mogła zagościć w naszej Ga-
lerii. Mieliśmy też okazję zobaczyć nie-
zwykłe obrazy Iwony Jankowskiej-Kozak,
a w ramach wystawy Kobiecej Grupy Pla-
stycznej „Droga” podziwiać prace Anny
Baran, Krystyny Niebudek, Marii Pasz-
czyńskiej oraz Małgorzaty Mizi.

18 lipca br. w Galerii na Poddaszu
Czarnej Sieni odbył się wernisaż tej nie-
zwykłej, pełnej barw, technik i osobowo-
ści wystawy. Oprowadził nas po niej pre-
zes Związku Polskich Artystów Malarzy
i Grafików Maciej Majewski. Spotkanie

uświetniła swoim występem znakomita
wokalistka Beata Oliwa, która oczarowa-
ła gości swoim głosem. Nie zabrakło rów-
nież artystów, z którymi po części oficjal-
nej można było wymienić poglądy o sztu-
ce, wystawie i twórcach. Na spotkanie przy-

byli Anna Baran,
Iwona Jankowska-
Kozak, Alicja Ni-
kiel, Józef Fran-
czak, Robert Ingot
i Paweł Kin.

Wystawa w strzy-
żowskiej Galerii to
niezwykła podróż
w świat ludzkich
uczuć, wrażliwości,
w świat niezwykłych
osobowości arty-
stycznych. Różno-
rodność, którą nie trudno zauważyć na
wystawie, wynika z doboru kolorów i tech-
nik, ale także w dużej mierze indywidual-
ności każdego artysty. Każda praca zda się
mówić o pasji i zamiłowaniach danego
człowieka. Na jednych obrazach widnieją
postacie, na innych głównym tematem jest
natura, ale ta sama natura w każdej pracy
przedstawiona jest inaczej. Nie brak także
abstrakcji, zabawy kształtem i kolorem.

Zapraszamy do zwiedzania tej jakże nie-
zwykłej i różnorodnej pod każdym wzglę-
dem wystawy Związku Polskich Artystów
Malarzy i Grafików z Rzeszowa.

Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK

Kultury z członkami krośnieńskiego
kółka fotograficznego.

Efekty pracy członków „Kuźni świa-
tła” mogliście Państwo podziwiać na
wystawie, która gościła w strzyżowskiej
Galerii od 7 maja do 5 czerwca br.
W dzisiejszych czasach, każdy z nas jest
fotografem. Niemal każdy posiada apa-
rat, którym uwiecznia uroczystości ro-
dzinne, miejsca w których odpoczywa
podczas wakacji.

Chcemy, aby nasze zdjęcia były wy-
jątkowe i niepowtarzalne.

Chcemy uchwycić chwilę tę jedną, je-
dyną i niepowtarzalną.

Ważną rzeczą w fotografii jest odpo-
wiedni wybór tematu, fajne światło, do-
bra ostrość i kompozycja, a w szczegól-
ności my sami: nasze emocje, nasz spo-
sób patrzenia na świat i nasza wrażli-
wość. Na podstawie reprodukcji Tomasz
Wajda z ogromną charyzmą i zaangażo-

waniem przedstawiał i wy-
jaśniał uczestnikom
warsztatów poszczególne
zagadnienia, a później w
grupach zostały omówione
zdjęcia, których autorami
byli uczestnicy spotkania.
Korekta miała na celu
wskazać drogę, pokazać na
co zwracać uwagę, co po-
prawić, jak kadrować frag-
menty rzeczywistości, jak
bawić się formą oraz wska-
zać co robione jest dobrze.

Chociaż warsztaty do-
biegły końca, to przed
uczestnikami stoi kolejne
wyzwanie – wcielić wiedzę teoretyczną
w praktykę i zaprezentować swoje zdję-
cia podczas konkursu fotograficznego,
którego tematem jest piękno ziemi strzy-
żowskiej.

Od lewej: Agnieszka Markiewicz, Barbara Niedziela, Katarzyna Kra-
śnianka-Sołtys

Wyniki konkursu poznamy podczas
otwarcia wystawy 19 września w Galerii
na poddaszu „Czarnej Sieni”.

Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK
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ka przed seansem filmowym w niedzielne
popołudnie 6 lipca br. Był bardzo dobrze
odebrany przez widzów. Przy dużej satys-
fakcji występujących. Wszystko to dzięki
realizatorom, a głównie prowadzącym
warsztaty Magdzie Waligórskiej i Zbysz-
kowi Stryjowi, którzy stworzyli cudowną,
familijną atmosferę i we wspaniały spo-
sób potrafili indywidualnie dotrzeć do
każdego uczestnika warsztatów.

Maria Piskadło – instruktor DK

Grupa uczestników biorących udział w warsztatach aktorskich

Fot. P. Krok (3)

Wakacyjne warsztaty aktorskie
W pierwszych dniach lipca w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbywały
się warsztaty teatralno-aktorskie. Prowadzili je znakomici artyści teatralni
i filmowi: Zbigniew Stryj i Magdalena Waligórska. Szerokiej publiczności naj-
bardziej znani z popularnych seriali m.in. „Na Wspólnej” i „Ranczo”.

W warsztatach uczestniczyło 17 osób:
członkowie Strzyżowskiego Teatru „Pri-
ma Aprilis”: Jadwiga Skowron, Aleksan-
dra Korabiowska, Maria Piskadło, Andże-
lina Drozd, Zbigniew Adamczyk, Gerard
Socha, Stanisław Pytko a także inni miło-
śnicy teatru z terenu całego Podkarpacia:
Marlena Szaro, Katarzyna Krawiec,
Agnieszka Baran, Eryk Surowiec, Filip
Łach, Mateusz Kucyk, Łukasz Baran,
Aleksandra Kamyk, Kaja Adamczyk, Da-
wid Adamczyk. Rozpiętość wiekowa
uczestników mieściła się w przedziale
15-70 lat. Mimo tak dużej różnicy wieko-
wej, warsztaty przebiegały w niezwykle
miłej, niemal rodzinnej atmosferze.

Program warsztatów był bardzo szero-
ki. Obejmował wiele ciekawych zagadnień
z zakresu aktorstwa i funkcjonowania
w teatrze, w tym m.in. ćwiczenia z zakresu
poprawnej wymowy i ruchu scenicznego.
Na otrzymanych wcześniej tekstach pra-
cowano nad interpretacją tekstu i aktorską
analizą treści, oraz budowaniu sytuacji
scenicznych przedstawienia, dyskutowano
o relacjach między postaciami w spekta-
klu. W ciągu trzech dni warsztatowych
powstał współczesny spektakl z oprawą
muzyczną i techniczną, mówiący o pro-
blemach dnia codziennego, w szczególno-
ści o tym, z czym się nie zgadzamy:

– ludzie po przejściach:
„...Chodzę nieporadnie, źle chodzę,

mam o to żal do szewca, raczej do fabryki,
butom droga nie w smak...”.

„Jeśli ten świat jest tak doskonale wy-
myślony przez Boga, to dlaczego to nie
działa...”.

„Zakład zamknęli... 10 lat bez roboty,
nie chce mi się gadać z ludźmi, z żoną też
nie gadamy... dzieci wyjechały...”.

„Każdy co innego! Żona co innego,
ksiądz co innego, syn co innego! Ci w tele-
wizji też co innego. Syn jeszcze inne, ja już
nic nie wiem. Nawet tego... które to inne
ma być... to!”.

– kobieta – kierownik działu:
„Zarabiam 2/3 tego co mężczyźni, bo...

tak! Bo jestem baba, czuję się bezradna.”
– zbuntowana emancypantka: „Kobie-

ta musi się realizować zawodowo, bo ina-
czej jest kurą domową! Co to znaczy mę-
skie zajęcia, kobiece zajęcia!? Idiotyzm.
Jest równość!”

– zagubiona młodzież:
„Nie będzie mi mówiła, że nie mogę

mówić, tak jak chcę sobie mówić...”.
„Nie wiem kim jestem. Nie wiem cze-

go chcę. Czasami nie nadążam. Chcę stąd
wyjechać, może gdzie indziej jest... lepiej...
Jak lepiej? Nie wiem...”.

„Człowiek powinien wiedzieć czego
chce.. Powinien wiedzieć dlaczego. A je-
śli nie wie. To powinien mieć kogoś, kto
mu powie. Człowiek nie powinien być
sam...”.

Głównym bohaterem tego przedsta-
wienia było drzewo. W finale wieść o chę-
ci ścięcia tego ukochanego drzewa połą-
czyła wszystkie postacie. Wszyscy razem
wielkim murem stanęli w jego obronie.

Spektakl został zaprezentowany strzy-
żowskiej publiczności jako niespodzian-

Zbigniew Stryj i Magdalena Waligórska

Efektem warsztatów był spektakl o problemach życia codziennego
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Wystawa malarstwa
Józefa Franczaka

w Galerii na Poddaszu
„Czarnej Sieni”

Od 11 czerwca do 5 lipca w Galerii na Poddaszu
Czarnej Sieni można było zwiedzać wystawę
strzyżowskiego artysty Józefa Franczaka.

Artysta urodził się, mieszka i tworzy w Strzyżowie.
Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Jaro-
sławiu. Współzałożycielem i prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Gduli. Od 2003 roku
jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy
i Grafików w Rzeszowie, a w 2005 roku dołączył do

członków Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w Przemyślu. Two-
rzy w technice akrylowej,
pasteli i akwareli. Od kil-
ku lat zajmuje się również
ceramiką. Twórczość
swoją prezentował na bli-
sko 60 wystawach zbioro-
wych i indywidualnych
w kraju i za granicą. Brał

udział w konkursach i przeglądach plastycznych, był
wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Nagrodę
Fundacji Krygowskich „Obraz Rzeźba Rysunek Gra-
fika roku 2009” w Rzeszowie, a w latach 2002-2009
został laureatem konkursów akwareli. Artysta regu-
larnie uczestniczy w prestiżowych plenerach malar-
skich. Jego prace znajdują się w muzeach, galeriach

oraz zbiorach prywatnych. Inspiracją jego prac jest
przede wszystkim otaczająca nas natura, dlatego lubi
malować w plenerze. Artysta nigdy nie traktuje swoich
prac, jako fotograficznego odzwierciedlenia rzeczywi-
stości. Bawiąc się kolorem i formą sprawia, że odnosi-
my wrażenie, jakby wszystko na płótnie czy papierze
było w ruchu. Na temat jego twórczości TVP Rzeszów
emitowała filmowe relacje i reportaże.

W Galerii na Poddaszu artysta gości po raz drugi.
Prace pana Józefa ciągle zaskakują i są nieustanną pod-
różą w świat wyobraźni i wspomnień. Na obrazach czę-
sto widnieją postacie bawiących się dzieci, które przy-
wołują nam obraz samych siebie sprzed kilkudziesię-
ciu lat.

Tekst i fot. Anna Furtek – instruktor DK

Wystawa malarstwa
Mieczys³awa Ko³odzieja z Czudca

Od 5 czerwca do 6 lipca gościła w holu strzyżowskiego Domu Kul-
tury wystawa Mieczysława Kołodzieja.

Artysta ten urodził się w 1960 r. w Lubeni, gdzie ukończył Szkołę
Podstawową. Dalszą edukację rozpoczął w Technikum Zespołu Szkół Tech-

nicznych w Rzeszowie o specjalności
odlewnictwo, które ukończył w 1980
roku. Pracę zawodową podjął w Fa-
bryce Wyrobów ze Srebra „Resovia”
gdzie pracował do 1996 r. Obecnie
mieszka w Czudcu.

„Moja przygoda z malowaniem
rozpoczęła się podczas służby wojsko-
wej, gdzie uczestniczyłem w pracach
plastycznych Klubu Żołnierskiego.
Po dłuższej przerwie, za namową przy-
jaciela rzeźbiarza, w 2010 r. zacząłem
ponownie malować. Są to prace wy-
konane farbami olejnymi, pastelami
i akwarelą. Pierwsza wystawa indywi-
dualna odbyła się w Ośrodku Kultu-
ry w Czudcu w 2012 r. W 2011, 2012,
2013 r. brałem udział w Wystawach

Malarstwa Amatorskiego w WDK
Rzeszów. W 2012 i 2013 r. uczestni-
czyłem w Ogólnopolskim Plenerze
Malarskim Boguchwale, a także w au-
kcjach na rzecz Hospicjum dla Dzie-
ci.” Pan Mieczysław brał także udział
w wystawach poplenerowych w Zako-
panem, BWA w Rzeszowie oraz Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Wystawa, która gości w strzyżow-
skim „Sokole”, to piękne obrazy o bo-
gatej tematyce. Pośród urokliwych
kwiatów i niezwykle barwnych krajo-
brazów można zobaczyć wiernie od-
dane portrety i wizerunki świętych,
martwą naturę, także zwierzęta a po-
śród nich dostojne konie. Artysta dba
w swoich pracach o szczegóły, niuan-
se barwne i świetle.

Obrazy Mieczysława Kołodzieja zachwycają kolorystyką i wiernym,
wręcz fotograficznym ujęciem danego fragmentu rzeczywistości.

Patrząc na prace czu-
deckiego artysty, aż chce
się wędrować kamienny-
mi schodami wiodącymi
przez jesienny las, pragnie
się znaleźć nad wodą lub
usiąść na ławeczce w par-
ku w cieniu tamtejszych
drzew. Przemierzać kręte,
polne drogi. Podziwiać
kwiaty, ich kształt i prze-
nikające się barwy.

Tekst i fot. Anna Furtek
– instruktor DK
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Kuźnia Światła zawiązała się w 2006
roku. Jest oddolną, amatorską, nieko-
mercyjną inicjatywą społeczną mającą
na celu naukę fotografii. Członkami są
ludzie w różnym wieku, wykonujący róż-
ne zawody, uczniowie, studenci, osoby
dorosłe. Obecnie kółko liczy kilkana-
ście osób spotykających i uczących się
w trzech grupach: grupa zielona, grupa
krajobrazowa i grupa
portretowa. Uczestni-
cy kółka 7 razy brali
udział w Konfronta-
cjach Fotograficz-
nych w Rzeszowie,
gdzie czterokrotnie
zostali  wyróżnieni
„Nagrodą Marszałka
Województwa Pod-
karpackiego”. Prace
„Kuźni Światła” pre-
zentowane były w Fo-
togalerii  Grudysz
w Krośnie, Państwo-
wym Pomaturalnym
Studium Kształcenia
Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy w Kro-
śnie, saloniku arty-
stycznym Biblioteki Publicznej w Kro-
śnie, Młodzieżowym Domu Kultury
w Forcie Krzesławice w Kra-
kowie. Ponadto organizują
Krośnieńskie Święto Fotogra-
fii, które jest miejscem prezen-
tacji ambitnej, czarno-białej,
amatorskiej fotografii. Spoty-
kają się regularnie raz w tygo-
dniu w Spółdzielczym Domu
Kultury w Krośnie, organizują
wspólne plenery i spotkania.
Kolejnych fotoamatorów za-
praszają w swoje szeregi, co
roku na jesieni.

A tak o swojej pasji do fo-
tografii piszą artyści:

„Wspólnie wydeptujemy
fotograficzne szlaki, a mimo to
każdy kroczy swoją drogą, wy-
pełnioną pomysłami, w towa-
rzystwie natchnienia i  wy-
obraźni. Jesteśmy razem, a wi-

dzimy inaczej. Wspólnie uczymy się pa-
trzeć na świat. Wspólnie tworzymy nasz
mały fotograficzny świat – wypełniony
wrażliwością, inspiracją, nieśmiałym
spojrzeniem na otaczające nas światła
i cienie. Z miłości do fotografii to słowa
towarzyszące nam od początku działal-
ności Kuźni. Fotografia jest dla nas ra-
dosną, kreatywną, zajmującą pracą, nie-

powtarzalnym wyzwaniem, stałym po-
szukiwaniem... Jest radosnym songiem...

śmiałym protestem... kreatywnym
protest songiem”.

Na wystawie w Czarnej Sieni
mogliśmy podziwiać piękne kra-
jobrazy, architekturę i ludzi.

Ekspozycja składała się z 21
plansz, na których znalazły się pra-
ce autorstwa: Bartłomieja Batora,
Katarzyny Duszy, Pauliny Mikosz,
Karoliny Pilarczyk, Kamili Waj-
dy, Magda Styrkosz, Małgorzaty
Frej, Bożeny Wojtoń, Agnieszki
Markiewicz, Romana Klary, Mar-
ka Zajdela, Radosława Sawaryna,
Jakuba Jezierskiego, Jerzego Je-
zierskiego, Barbary Niedzieli, Mi-
chała Urbanka, Katarzyny Kra-
śnianki-Sołtys.

14 maja mieliśmy okazję po-
znać tych wspaniałych artystów podczas
spotkania autorskiego z pisarzem Wło-

dzimierzem Kła-
czyńskim.

To wspaniałe oso-
by, które pokazują
nam świat widziany
nieco inaczej, na swój
sposób.

Ta ich rzeczywi-
stość, którą prezen-
tują we współcze-
snym świecie, który
jest pełen kolorowych
obrazów, jest fascy-
nująca, frapująca
i skłania do refleksji.
Wciąga i zachwyca.

Tekst i fot.
Anna Furtek

– instruktor DK

„Z miłości do fotografii”

Wystawa „Kuźni Światła”
w Czarnej Sieni

Od 7 maja do 5 czerwca w Galerii na Poddaszu „Czarnej Sieni” zagościła
piękna, czarno-biała wystawa fotograficzna „Kuźni Światła” w Krośnie.

Barbara Niedziela

Paulina Mikosz

Małgorzata Frej
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Wiza studyjna odbyła się w dniach
29.04-05.05.2014 r. Obejmowała warsz-
taty chóralne i koncerty. 3 maja Chór kon-
certował w kościele św. Marka w Nicei,
zaś w kolejne dni chórzyści śpiewali
w okolicznych miejscowościach. Na reper-
tuar koncertów złożyły się polskie utwory
chóralne, jak i efekty pracy warsztatowej
w obrębie francuskiej chóralistyki. Do
poprowadzenia warsztatów francuskiej
muzyki chóralnej udało się zaangażować
jednego z najwybitniejszych dyrygentów
we Francji – Alaina Charrona. Nasza wi-
zyta zbiegła się w czasie z dorocznymi
obchodami Święta Narodowego 3 Maja
oraz dziękczynieniem za kanonizację
Papieża Polaka. Ten wyjątkowo podnio-
sły charakter udzielił się chyba wszyst-
kim uczestniczącym w naszych koncer-
tach. Stało się tak za sprawą wyjątkowo
życzliwego i serdecznego człowieka, który
udzielił nam ogromnej pomocy – ks. Bro-
nisława Rośka.

Do realizacji przedsięwzięcia udało się
pozyskać znakomitego francuskiego Part-
nera – Stowarzyszenie Animasport z sie-
dzibą w Nicei. Obecnie szefuje mu strzy-
żowianka, do niedawna nasza chórzystka,
Ewa Bradlińska wraz z mężem. Trudno

słowami wyrazić jak wielką pomoc i serce
nam okazali. Gdyby nie oni... Zresztą ten
wyjazd związany był z wieloma przejawa-
mi wyjątkowej serdeczności. Wymienić
można choćby Konsula Honorowego RP

w Nicei – Michela Forkasiewicza, czy wła-
ścicielkę biura Tica Solutions – Karolinę
Chechelską – naszą tłumaczkę, i tak moż-
na by długo: od właścicieli restauracji,
w której jedliśmy posiłki, po Polonusów
tam mieszkających, z którymi przegadali-
śmy długie godziny.

Koncerty Strzyżowskiego Chóru Ka-
meralnego spotkały się z bardzo ciepłym
przyjęciem. Każdy kończył się bisami.
Pewnie to też zasługa wyjątkowej promo-
cji naszych koncertów, tzn. krótkich popi-
sów wokalnych w najbardziej popularnych
miejscach w Nicei w porze obiadowej.

Jednym słowem, bardzo udany wyjazd.
W pełni uzyskane zakładane rezultaty pro-
jektu. Po raz kolejny Strzyżowski Chór Ka-
meralny sprawdził się w roli ambasadora
polskiej kultury, ale także potencjału Pod-
karpacia, a w szczególności naszego mia-
sta. Warsztaty francuskiej muzyki chóral-
nej wzbogaciły repertuar Chóru i pozwo-
liły bliżej poznać kulturę prowansalską.
Efekty tego przedsięwzięcia z pewnością
będą długofalowe, gdyż współpraca pol-
sko-francuska pomiędzy Stowarzysze-
niem Aniamsport, a Domem Kultury
„Sokół” został przypieczętowany w spe-
cjalnym Liście Intencyjnym, który okre-
śla płaszczyzny i formy naszej dalszej
współpracy. A zatem, to na pewno począ-
tek czegoś dobrego.

DK

Nasz chór w Nicei
W tym roku Strzyżowski Chór Kameralny na swoje zagraniczne tournée wyje-
chał do francuskiej Nicei. Było to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Roz-
wój polsko-francuskiej współpracy kulturalnej poprzez udział Strzyżowskiego
Chóru Kameralnego w warsztatach francuskiej muzyki chóralnej w Nicei”.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego pro-
gramu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nasze występy promowaliśmy krótkimi popisami wokalnymi w najbardziej popularnych miejscach w Nicei

Koncert w kościele św. Marka

Fot. J. Skowron (2)
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W tym roku jest ich pięcioro i są to
bezwzględnie „najtęższe licealne głowy”.
Czy to jednak jedyne sukcesy uczniów li-
ceum? Oczywiście, że nie – mnogość i róż-
norodność sukcesów: dydaktycznych, ar-
tystycznych, ale także społecznych (udział
w projektach obywatelskich i edukacyj-
nych) była – jak co roku – bardzo duża,
a szczegółowe informacje ich dotyczące
znajdą Państwo na stronie internetowej
szkoły www.lo-strzyzow.pl. Tam też zna-
leźć można podsumowanie świetnie przez
naszych uczniów zdanych egzaminów ma-
turalnych, ale o tym fakcie szerzej w na-
stępnym numerze „WiM”.

Monika Nowicka
KLASA: III B

(profil matematyczno-fizyczny)

GIMNAZJUM, KTÓRE UKOŃCZY-
ŁAM: Gimnazjum Publiczne nr 1
w Strzyżowie
SUKCESY W BIEŻĄCYM ROKU
SZKOLNYM:
– I miejsce i tytuł laureata w IX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyczne
ścieżki” w kategorii pokaz zjawisk fi-
zycznych,
– bardzo dobry wynik i 2. miejsce w wo-
jewództwie w Konkursie Języka Nie-
mieckiego Deutschfreund 2013,
– tytuł laureata i 6. lokata w wojewódz-
twie w Podkarpackim Konkursie Języ-
ka Niemieckiego,
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Polonistycznym „Fraszka”,
– tytuł finalisty Ogólnopolskiego Kon-
kursu Fizycznego „Fizyka da się lubić
2014” w kategorii esej,
– finalistka XXIX Konkursu Matema-
tycznego im. prof. Jana Marszała,
– uczestnik etapu okręgowego Ogólno-
polskiej Olimpiady o Diamentowy In-
deks AGH – Matematyka, Fizyka,
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Fizycznym „Eureka”.
NAUCZYCIELE/INNE OSOBY,
KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO
SUKCESU: osobą, która od początku
mojej nauki w liceum wspiera moje dzia-
łania, jest pani mgr Marta Gliwska-Ryb-
czyk – moja nauczycielka fizyki i wycho-
wawczyni. W trakcie mojej nauki w li-

ceum poświęciła wiele czasu, przygoto-
wując mnie do konkursów i otoczyła
prawdziwą opieką. Bardzo serdecznie
chciałabym również podziękować pani
mgr Joannie Wnęk, dzięki której udało
mi się uzyskać bardzo dobre wyniki
w konkursach z języka niemieckiego.
ZAINTERESOWANIA: l iteratura
współczesna, biografie, języki obce, na-
uki ścisłe, muzyka, film.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Mimo za-
kończenia nauki w szkole, nie sprecyzo-
wałam jeszcze swoich dalszych planów,
jednak mam zamiar kontynuować naukę
na uczelni wyższej w Krakowie lub War-
szawie. Chciałabym podjąć studia na kie-
runku technicznym/ścisłym – czy będzie
to fizyka techniczna, czy matematyka, czy
inny kierunek – czas pokaże. Studiując,
będę starała się rozwijać dalej moje kom-
petencje językowe, które są dzisiaj klu-
czem do świata, również świata nauki.
CO CHCIAŁABYŚ PRZEKAZAĆ
TYM, KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: wszystkim osobom,
które są zainteresowane aktywnym udzia-
łem we wszelkiego rodzaju konkursach
przedmiotowych, tematycznych czy olim-
piadach, chciałabym przekazać, że najważ-
niejszym w moim odczuciu jest to, aby
mieć ustanowiony dla siebie cel. Warto jest
mieć coś, co będzie nas motywowało do
pracy, również podczas nauki w szkole.
Równocześnie chcę zachęcić do udziału
w konkursach ogólnopolskich. Osiągając
w nich sukcesy, można dodatkowo zwie-
dzać stolicę. Wysokie lokaty w nich zaj-
mowane czasami pozwalają też na wyjazd
zagraniczny. Udział w kolejnych etapach
konkursów to poznawanie wspaniałych
ludzi i przezwyciężanie swoich małych
słabości. Uważam, że każdy – nawet oso-
ba pochodząca z małej miejscowości, ta-
kiej jak Strzyżów – jeśli tylko wykaże się
systematycznością, pracowitością, samo-
dyscypliną, zaangażowaniem i wie, co chce
osiągnąć, może osiągnąć sukces.

Maria Czaczkowska
KLASA: III E (profil humanistyczny)

GIMNAZJUM, KTÓRE UKOŃCZY-
ŁAM: Gimnazjum Publiczne nr 1 we
Frysztaku

SUKCESY W BIEŻĄCYM ROKU
SZKOLNYM:
– laureatka Ogólnopolskiego Konkursu
Języka Niemieckiego Deutschfreund
(1. miejsce w województwie, 8. w kraju),
– Ogólnopolski Konkurs Języka Nie-
mieckiego Sprachdoktor – 4. miejsce
w województwie,
– IV miejsce (ex aequo) w I etapie Pod-
karpackiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego,
– II miejsce w województwie i nomina-
cja do etapu centralnego XXVI Olim-
piady Filozoficznej,
– udział w części pisemnej etapu okrę-
gowego XLIV Olimpiady Literatury Ję-
zyka Polskiego,
– awans do etapu okręgowego 37. Olim-
piady Języka Niemieckiego,
– wyróżnienie w szkolnym konkursie
czytelniczym „Z lekturą na ty”.
NAUCZYCIELE/ INNE OSOBY,
KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO
SUKCESU: mgr Mirosław Czarnik, mgr
Danuta Włodyka, mgr Lidia Czaja (gim-
nazjum)
ZAINTERESOWANIA: nauka języ-
ków obcych, literatura współczesna, ry-
sunek, handmade
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: chciała-
bym studiować germanistykę (specjal-
ność: translatoryka) lub polonistykę
(specjalność: edytorstwo).
CO CHCIAŁABYŚ PRZEKAZAĆ
TYM, KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: żeby osiągnąć suk-
ces, trzeba odnaleźć to, co się lubi, co
jest zgodne z predyspozycjami i w tym
kierunku konsekwentnie się rozwijać.

Kajetan Kruczek
KLASA: II B (profil matematyczno-

chemiczno-geograficzny)

GIMNAZJUM, KTÓRE UKOŃCZY-
ŁEM: Gimnazjum im. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Wielopolu Skrzyńskim
SUKCESY W BIEŻĄCYM ROKU
SZKOLNYM:
– laureat Olimpiady o Diamentowy In-
deks AGH w kategorii geografia z ele-
mentami geologii.
NAUCZYCIELE/INNE OSOBY,
KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO

N a j t ę ż s z e  l i c e a l n e  g ł o w y
Podobnie jak w roku ubiegłym, pragniemy z dumą zaprezentować czytelnikom „Wagi i Miecza” biogramy najlepszych
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.
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SUKCESU: do mojego sukcesu przyczy-
nili się: mój nauczyciel geografii Pan
mgr Bogusław Mazur oraz moja mama.
ZAINTERESOWANIA: bardzo dużo
czasu poświęcam nauce języków, ponie-
waż interesuję się podróżowaniem. Czy-
tam mnóstwo czasopism geograficz-
nych, a w wolnym czasie grywam w teni-
sa ziemnego.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: w przy-
szłości planuję studiować na Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Sta-
szica w Krakowie lub na Uniwersytecie
Warszawskim.
CO CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: zawsze należy speł-
niać swoje marzenia, jednak należy na
to ciężko zapracować.
Powinno się dużo czasu poświecić na
naukę i nawet jeśli nie wychodzi, nie
wolno się poddawać.

Maciej Muniak
KLASA: III C

(profil biologiczno-chemiczny)

GIMNAZJUM, KTÓRE UKOŃCZY-
ŁEM: Gimnazjum Publiczne w Dobrze-
chowie
SUKCESY W BIEŻĄCYM ROKU
SZKOLNYM:
– 10. miejsce w VI Podkarpackim Kon-
kursie Chemicznym im. Ignacego Łuka-
siewicza (wyróżnienie),
– udział w 2 etapie 60. Ogólnopolskiej
Olimpiady Chemicznej,
– kilkukrotne wyróżnienia w Ogólno-
polskim Konkursie Chemicznym AL -
CHEMIK.
NAUCZYCIELE/INNE OSOBY,
KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO
SUKCESU: Małgorzata Gągorowska
(chemia), Karina Zając (język angielski)
ZAINTERESOWANIA: interesuję się
głównie chemią, chociaż bardzo lubię
także biologię, fizykę. Bardzo lubię ro-
bić doświadczenia i eksperymenty, po-
nadto kocham zbierać grzyby i uczyć się
o nich. Nie jestem zawodowym graczem
ani nie mam w tej dyscyplinie dużych
umiejętności, ale lubię też grać w ping-
ponga. Uwielbiam wszelakie ciekawost-
ki, literaturę fantasy, dobre gry kompu-
terowe i odpowiednią muzykę, a potra-
fię słuchać prawie wszystkiego – prefe-
ruję muzykę filmową i z gier, nie prze-
padam zbytnio za klasyką, chociaż są
pewne wyjątki. Bardzo lubię język an-
gielski, moim zdaniem to wspaniały,
bardzo łatwy, przyjemny, no i oczywi-
ście uniwersalny język.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: po pierw-
sze, dobrze zdać maturę, bo od tego
wszystko się zaczyna i dużo od tego za-
leży. Chciałbym studiować medycynę,
jeszcze nie wiem, z jaką specjalizacją, ale
wybór zostawiam sobie dopiero na czas
studiów. Jeśliby się nie udało, zawsze
można studiować farmację lub kierunki
związane z chemią – kusi mnie praca
w laboratoriach. Bardzo chciałbym po-
jechać do Ameryki lub Anglii i być może
nawet tam pracować, więcej uczyć się ty-
powego angielskiego, poznać nowych lu-
dzi i odwiedzić ciekawe miejsca. Może
mi się to uda. Cóż, czas pokaże.
CO CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: na pewno słowa
otuchy i zachęty! Jeśli lubisz się uczyć
biologii czy chemii, to nie będzie w tych
naukach dla ciebie nic trudnego! Wy-
starczą chęci i staranne przygotowania.
No i oczywiście dużo cierpliwości. Na
pewno nauczyciele Ci w tym pomogą, tak
jak pomogli mi, a naprawdę strzyżow-
skie liceum ma wspaniałych nauczycie-
li – bardzo życzliwych, przyjaznych i mi-
łych, pomocnych w nauce czy przygoto-
waniach do konkursów i olimpiad. Dzię-
ki temu nie tylko ty możesz być z siebie
dumnym, ale także ta osoba, która po-
mogła Ci osiągnąć dany sukces. A prze-
cież nie ma też nic lepszego, niż czyjaś
radość, jeśli ty się do niej przyczyniłeś/
aś. Podsumowując, naprawdę zachęcam
do wyboru LO w Strzyżowie – jest to,
moim zdaniem, wspaniała szkoła.

Piotr Karaś
KLASA: II A

(profil matematyczno-fizyczny)

GIMNAZJUM, KTÓRE UKOŃCZY-
ŁEM: Gimnazjum Publiczne nr 1
w Strzyżowie
SUKCESY W BIEŻĄCYM ROKU
SZKOLNYM:
– wyróżnienie w finale XIV Podkarpac-
kiego Konkursu Matematycznego im.
prof. Franciszka Lei,
– finalista XXIX Konkursu Matematycz-
nego im. prof. Jana Marszała,
– wyróżnienie w finale XIII Podkarpac-
kiego Konkursu Matematycznego im.
prof. Franciszka Lei,
– wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur
Matematyczny 2013”,
– uzyskanie „bardzo dobrego wyniku”
w Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Kangur Matematyczny
2014”,

– tytuł taona w Polsko-Ukraińskim Kon-
kursie Fizycznym „Lwiątko 2014”,
– I miejsce w etapie szkolnym zawodów
indywidualnych w tenisie stołowym,
– II miejsce w etapie powiatowym za-
wodów drużynowych w tenisie stoło-
wym,
– finalista ogólnopolskiego konkursu
matematyczno-fizyczno-informatyczne-
go „Skarabeusz”,
– wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Fizycznym „Eureka”.
NAUCZYCIELE/INNE OSOBY,
KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO
SUKCESU: myślę, że osobami, które
najbardziej przyczyniły się do moich
sukcesów są moi rodzice. Już od naj-
młodszych lat wspierali mnie i próbo-
wali przekonać, że im więcej pracy wło-
żę w naukę, tym bardziej będzie to pro-
centowało później. Dzięki temu od daw-
na mogę pochwalić się znacznymi osią-
gnięciami. Obecnie również licealne
grono pedagogiczne pomaga mi rozwi-
jać umiejętności.
ZAINTERESOWANIA: moim wiel-
kim hobby jest granie na gitarze aku-
stycznej oraz elektrycznej. Słuchanie
i tworzenie muzyki sprawia mi ogromną
przyjemność. Oprócz tego bardzo lubię
grać w tenisa ziemnego i oczywiście
w piłkę nożną. W chwilach wolnych czy-
tam też książki i oglądam dobre filmy.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: dotych-
czas nie zastanawiałem się, z czym do-
kładnie będę wiązał swoją przyszłość
i dalej nie wiem, jaki kierunek studiów
powinienem wybrać. Na pewno będzie
on związany z fizyką lub matematyką.
Sądzę że studia w Krakowie na AGH lub
w Warszawie będą najlepszym rozwią-
zaniem.
CO CHCIAŁBYŚ PRZEKAZAĆ TYM,
KTÓRZY CHCIELIBY PÓJŚĆ
W TWOJE ŚLADY: myślę, że każdy po-
winien wybrać coś, co naprawdę spra-
wia mu przyjemność, jakąś pasję i reali-
zować się w tym kierunku. Im więcej
czasu poświęci na realizację swojego
celu, tym większe prawdopodobieństwo,
że się go osiągnie. Poza tym wydaje mi
się, że bardzo ważnym jest połączenie
ze sobą wielu rzeczy, m.in. pracy, swo-
ich możliwości (talentu) i umiejętności
odpoczywania. Tak więc, słuchając mu-
zyki, grając na gitarze lub robiąc cokol-
wiek, co sprawia przyjemność, przyczy-
nia się to później do efektywniejszej pra-
cy i nauki. Myślę też, że w osiągnięciu
konkretnego celu pomaga wysiłek fi-
zyczny, ponieważ dzięki niemu możemy
zachować równowagę pomiędzy psy-
chiczną a fizyczną stroną życia, co jest
bardzo ważne.

Informacje zebrali:
Ilona Nowicka i Mirosław Czarnik
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Wspaniałe, ciepłe, pełne wrażeń strze-
leckie lato rozpoczęło się dla nas w tym
roku obozem szkoleniowym w urokliwej
Kotani w Beskidzie Niskim. Była to za-
sługa operatywnego dowódcy naszej jed-
nostki, chor. ZS Bartłomieja Fereta, który
zdołał zebrać środki i kadrę, a przede
wszystkim pozyskać na komendanta obo-
zu ppłk. Wojciecha Szmajdę – byłego do-
wódcę Kontyngentu Wojskowego w siłach
rozjemczo-obserwacyjnych UNDOF
w Syrii na Wzgórzach Golan. Mieszkali-
śmy w świetnym Ośrodku Rekolekcyjno-
Wypoczynkowym Diecezji Rzeszowskiej,
którego gospodarzem jest życzliwy i go-
ścinny pan Piotr Wróbel. Warto pojechać
tam, by odetchnąć niezwykłą atmosferą
dzikiego Beskidu, zanurzyć się w nieska-
żonej przyrodzie i obejrzeć piękne cer-
kwie. Szkolenie my, jako kadra, oceniamy
bardzo wysoko, przede wszystkim ze
względu na duch koleżeństwa i szlachet-
nej, nienastawionej na wyczyn, rywalizacji
drużyn, w czasie której strzelcy mogli się
wiele nauczyć. Szczególnie szkolenie
z topografii bardzo nam się przydało
w czasie zorganizowanej przez chor. Adam-
czyka super gry terenowej na zakończenie
sezonu strzeleckiego w Żarnowej (na mar-
ginesie mówiąc – na dwutygodniowym, co-
rocznym poligonie w Trzciańcu, dzięki
wyszkoleniu naszych strzelców, drużyna
dowodzona przez st. strz. Bartłomieja Ma-
tuszewskiego zdobyła I miejsce i nagrodę
dowódcy obozu za marsz na azymut).

A jak wyglądał obóz w relacji „attache
prasowego” chor. ZS Jarosława Urbań-
skiego?

W dniach 06-08 czerwca 2014 roku
odbył się obóz szkoleniowy Jednostki Strze-
leckiej 2051. Uczestniczyli w nim strzelcy
z Sędziszowa Młp., Strzyżowa, Dębicy, Wie-
lopola Skrzyńskiego i Ropczyc wraz ze swo-
imi dowódcami. Razem w ćwiczeniach
udział wzięły 53 osoby.

Rozkazem dowódcy JS 2051 nr 3/2014
została określona struktura obozu oraz zo-
stali powołani instruktorzy. Kierownikiem
obozu został ppłk Wojciech Szmajda, sze-
fem sztabu chor. ZS Bartłomiej Feret, sze-
fem szkolenia sierż. ZS Michał Śliwa, sze-
fem logistyki st. chor. ZS Robert Pieczonka.
Instruktorami prowadzącymi szkolenia byli:
st. sierż. ZS Lidia Brzostowska, chor. ZS
Jarosław Urbański, st. sierż. ZS Artur Lis, st.
sierż. ZS Andrzej Lis, st. chor. ZS Robert
Pieczonka, chor. ZS Marzena Dubiel, sierż.
ZS Michał Śliwa, druż. ZS Krzysztof Białek,
druż. ZS Aleksandra Soja. Na osobę odpo-
wiedzialną za zabezpieczenie pierwszej po-
mocy w trakcie obozu wyznaczono druż. ZS
Mateusza Grębosza.

Całość stanu osobowego podzielono na
4 drużyny, które szkoliły się na następują-
cych punktach nauczania: Plac A: Szkole-
nie ogniowe – 1) Budowa, dane, składanie
kbk AK i Ak Beryl. 2) Strzelanie z ASG
i wiatrówki do tarcz sportowych: postawy
strzeleckie, komendy, BHP. 3) Budowa sta-
nowiska strzeleckiego/ogniowego do pozy-

Pożegnaliśmy
dyrektora

Mieczysława Midurę
Dnia 21 lipca 2014 roku odbył się

pogrzeb wieloletniego dyrektora Miej-
skiego Zespołu Szkół pana Mieczysła-
wa Midury. Pożegnaliśmy nie tylko by-
łego przełożonego, ale współpracow-
nika i kolegę, którego niemal całe doro-
słe życie i praca były związane z Ziemią
Strzyżowską.

Maturę zdał w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Strzyżowie w roku 1968. Ukoń-
czył historię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie. W latach 1984-1992
był dyrektorem ówczesnej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 (obecnie: w Miejskim
Zespole Szkół) w Strzyżowie. Jako ener-
giczny administrator dokończył budowy
nowej części szkoły i przebudowy sta-
rego budynku. Potem, aż do przejścia
na wcześniejszą emeryturę, pracował
jako ceniony i odnoszący sukcesy na-
uczyciel historii i wiedzy o społeczeń-
stwie, kształcąc i wychowując kolejne
pokolenia młodzieży. Oto jak zapisał się
pamięci współpracowników:

Mieczysława znałam jako przełożo-
nego, kolegę i człowieka. Będąc
zwierzchnikiem budził respekt, gdyż po-
trafił wskazać na słabe strony swoich
podwładnych, jednocześnie dostrzega-
jąc i ceniąc atuty czyjejś pracy.

Jako kolega i nauczyciel – budził
sympatię zarówno współpracowników,
jak i uczniów. Ci ostatni wiedzieli, że jest
wymagający i konsekwentny. Szanowali
go za to, bo był sprawiedliwy i potrafił
zaciekawić historią.

Jako człowiek zdał najtrudniejszy eg-
zamin. Nie pozwolił, by rodzina, którą
stworzył, legła w gruzach pomimo tra-
gicznych doświadczeń (przedwczesna
śmierć Żony). Z dumą i satysfakcją opo-
wiadał o osiągnięciach swoich dzieci,
pokazywał zdjęcia i przemieszczał się
między Polską i USA, by być blisko nich.
Synowie i córki, których uczyliśmy,
żegnali Go wraz z nami.

CREDO
Stworzyłeś mnie
i jestem
Posłałeś mnie
więc idę
lecz
Wezwiesz mnie
i wrócę
do domu Twego.

Dyrekcja, grono pedagogiczne
i pracownicy Miejskiego Zespołu Szkół

w Strzyżowie.
Wspomnienie i wiersz: Stanisława Kucab

Strzeleckie lato 2014
jest gorące!

Uczestnicy obozu szkoleniowego w Kotani

Fot. Archiwum ZS Strzelec
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Zakończenie strzeleckiego
sezonu szkoleniowego

2013/2014

Dnia 22 czerwca tego roku, we wsi
Żarnowa odbyło się zakończenie
strzeleckiego sezonu szkoleniowe-
go 2013/2014 w formie dwueta-
powego biegu na orientację pod
kryptonimem „Żarnowa, wieś od-
znaczona Krzyżem Walecznych”.
Organizatorem był chor. ZS Robert
Adamczyk.

Nasz wymarsz rozpoczęliśmy wizytą
u pana Bolesława Lechowicza, jednego
z ostatnich już żyjących świadków bitwy
o Żarnowskie Mosty, członka przedwo-
jennych szeregów strzeleckich. Pan Le-
chowicz opowiedział nam o wydarze-
niach II wojny światowej w rodzinnej wsi
Żarnowa, a także chętnie zgodził się na
pamiątkowe zdjęcie. Z wielkim wzrusze-
niem opowiadał o obronie żarnowskich
mostów przez żołnierzy AK w ramach
Akcji Burza z dnia 28 lipca 1944 roku,
oraz o pacyfikacji wsi, po której w cza-
sie próby ucieczki zginął jego brat Fran-
ciszek.

Należy tutaj nadmienić, że nasz 92-
letni kombatant (urodzony 18 lipca
1922 roku) zapłacił bardzo wysoką cenę,
nie tylko tracąc swojego brata w trakcie
łapanki odwetowej zorganizowanej przez
rzeszowskie gestapo, ale i on sam też wy-
cierpiał wiele w obozach koncentracyj-
nych w Niemczech. Pan Lechowicz,
mimo upływu lat, zmaga się ze tragicz-
nymi wspomnieniami tamtych chwil,

a w jego oczach, gdy o tym mówi, wciąż
jeszcze pojawiają się łzy.

Dwuetapowy bieg na orientację
– zabawa, emocje i rywalizacja

Następnie udaliśmy się pod budynek
OSP w Żarnowej, skąd wyznaczyliśmy
kierunek marszu (azymut) na „bazę”, któ-
ra była punktem docelowym naszych póź-
niejszych całodziennych zmagań. Po do-

tarciu na miejsce (około 1 km) zostali-
śmy podzieleni na 3 drużyny oraz otrzy-
maliśmy mapy i współrzędne w systemie
UTM na pierwszy punkt, który należało
odnaleźć. W przypadku mojej drużyny
pierwszym punktem okazał się opuszczo-
ny dom, oddalony o jakieś 800 m od bazy.
Kolejno na każdym punkcie znajdywali-
śmy karteczkę z współrzędnymi na na-
stępny punkt. Obiekty były pomysłowo
ukryte w różnych miejscach, więc prze-
szliśmy w sumie kilka kilometrów w pięk-
ny, słoneczny dzień, wśród wspaniałej
przyrody i niezapomnianych widoków,
a poszukiwaniom towarzyszyły emocje
i element rywalizacji. Po odnalezieniu
6 miejsc, w których znajdywały się kartki
ze współrzędnymi, wróciliśmy do bazy na

cji leżąc. 4) Łączność radiowa i przewodo-
wa: posługiwanie się CB i TAP/łącznica po-
lowa, zasady korespondencji radiowej i te-
lefonicznej. Sprzęt: Ak+beryl składaki,
ASG kpl, tarcze, ekrany, amunicja, śrut,
wiatrówki, łopatki piechoty, CB kpl, TAP2x,
ŁPkpl, Pkl kabel. Plac B: Terenoznawstwo
– 1) Mapa – podstawowe wiadomości
i pomiary. 2) Azymut – pojęcie, wyznacza-
nie, marsz na azymut. 3) Tysięczna – wyko-
rzystanie praktyczne, GPS – wyznaczanie
wp, marsz z GPS. 4) Szkic terenu: zasady
wykonywania z punktu obserwacyjnego. 5)
Sprawdzenie terenu pod względem zami-
nowania. Sprzęt: mapy top. – kpl, linijki,
kątomierze, kompasy, GPS, lornetka, blok
meldunkowy, ołówki, wykrywacze min, pa-
liki pakiet, taśma ogrodzeniowa. Plac C:
Taktyka – 1) Sygnały dowodzenia drużyną.
2) Ugrupowania drużyny. 3) Sposoby po-
konywania terenu. 4) Marsz ubezpieczony.
Sprzęt: AK-gumi. Plac D: Pierwsza pomoc
– 1) Zranienia głowy, ręki, nogi – krwotoki,
złamania, wykonywanie opatrunków. 2)
RK-O, PBU. 3) Ewakuacja rannego (spo-
soby klasyczne, nosze). 4) Rozkładanie na-
miotu N6. Sprzęt: nosze, bandaże, chusta
trójkątne, Fantomy kpl., folia NRC, szyny
Cramera, namiot N6, gaza wyjałowiona.
Podczas apeli odbywało się szkolenie nt.:
chwyty sztandarem, chwyty bronią.

Obóz odwiedziła grupa 30 orląt, która
uczestniczyła w szkoleniu ogniowym i ba-
wiła się, wspólnie z chor. Dubiel, w pozoro-
waną kontrolę terenu pod względem zami-
nowania – młodzi ludzie, z pełnym samo-
zaparciem, poszukiwali wykrywaczami
ukrytych w gęstej trawie metalowych przed-
miotów.

W sobotę po szkoleniu zasadniczym
odbył się pokaz wraz z szkoleniem nt. tech-
niki napełniania i układania worków p. po-
wodziowych, który przeprowadził st. sierż. ZS
Andrzej Lis. Taka wiedza może przydać się
w sytuacji częstych w naszym terenie powo-
dzi i podtopień. W niedzielę odbyły się ćwi-
czenia zgrywające. Plutony otrzymały okre-
ślone w kopertach zadania i samodzielnie
je realizowały w terenie. była to pełna emo-
cji gra terenowa, która pozwalała sprawdzić
zdobyte umiejętności i poczuć się odpowie-
dzialnymi za wyznaczone sektory działań.
Nasi strzelcy sprawdzili się znakomicie!

W niedzielne popołudnie odbyła się spe-
cjalna msza św., którą dla strzelców odpra-
wił kapelan jednostki 2051 ks. st. sierż. ZS
Krzysztof Gac. Mądre i pełne życzliwości sło-
wa naszego szanownego i skromnego księ-
dza, podkreślające wartość poczucia obo-
wiązku i dyscypliny w życiu młodego czło-
wieka, na długo zapadną w nasze serca.

Obóz został zakończony defiladą pod-
oddziałów strzeleckich, przyjętą przez ko-
mendanta obozu. Na pewno wrócimy nam
nie raz, bo takie chwile cementują strze-
lecką brać.

Spod budynku OSP w Żarnowej wyruszyliśmy na
całodzienną eskapadę

Pan Lechowicz opowiedział nam o wydarzeniach II
wojny światowej, które pomimo upływu tylu lat, wy-
wołują w nim duże emocje

Druga część naszego biegu na orientację była trud-
niejsza, ale wszyscy podołaliśmy zadaniu
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Obchody 100. rocznicy
wybuchu I wojny światowej

12.07.2014 r.

Strzelcy z JS 2021 (Rzeszów) i JS
2051 (Sędziszów Małopolski) aktyw-
nie włączyli się w obchody 100. rocz-
nicy wybuchu I wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęła ekumenicz-
na modlitwa za poległych przed pomni-
kiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.
W pięknych słowach pamięć żołnierzy,
którzy oddali życie za wolność uczcili ka-
pelani obrządku katolickiego i prawo-
sławnego.

Na Placu Farnym zebrały się podod-
działy i grupy rekonstrukcyjne różnych
barw i formacji: 14. Pułk Huzarów Ny-
iregyhazy, 71. Bielawski Pułk Piechoty
z Sosnowca, Grupa Artylerii z Twierdzy
Przemyśl, 20. Nowosądecki Pułk Piecho-
ty (GRH Gorlice 1915), Kielecki Szwa-
dron Kawalerii. Zaprezentował się także
strzelecki pluton reprezentacyjny w hi-

Dla zwiedzających przygotowano diora-
my i wystawy poświęcone tematyce I woj-
ny światowej. Muzeum jest bardzo cieka-
we i zadowoli nie tylko miłośników mili-
tariów, ale i każdego kto interesuje się
historią.

Udział rzeszowskiego „Strzelca”
w rocznicowych obchodach miał wymiar
szczególny. Równe sto lat temu tutejsza
młodzież w szarych mundurach, ze strze-
leckimi orzełkami na czapkach macie-
jówkach, wyruszyła do krakowskich Ole-
andrów, a z stamtąd dalej, na bitewny
szlak legionów pod wodzą brygadiera Jó-
zefa Piłsudskiego

Tekst: chor. ZS Jarosław Urbański,
sierż. ZS Artur Szary

i chor. ZS Marzena Dubiel

Przemarsz oddziałów ulicami Rzeszowa w rocznicę 100-lecia wybuchu I wojny światowej

Strzelcy pod samolotem szkoleniowym Iskra w muzeum gen. Bąka

storycznych mundurach 1. Brygady Le-
gionów. Historyczne mundury, żołnier-
ska postawa i zadzierzyste miny „starych
wiarusów” bardzo podobały się zgroma-
dzonym tam mieszkańcom Rzeszowa.

Kolejnym punktem obchodów był wy-
marsz pododdziałów ulicami Rzeszowa
do siedziby Muzeum Techniki i Milita-
riów (ul. Kochanowskiego). Maszerowa-
liśmy niemal przez 2 kilometry główny-
mi ulicami miasta (strzelców prowadził
drużynowy ZS Krzysztof Białek z nasze-
go plutonu), a pochód zamykało czterech
kawalerzystów na pięknych rumakach.
W muzeum, prowadzonym przez gene-
rała Tomasza Bąka, odbyły się pokazy
w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych,
rozbito polowe obozowiska, a nawet mie-
liśmy okazję wysłuchać salwy armatniej!

przerwę obiadową, podczas której posi-
liliśmy się pysznym bograczem zaspon-
sorowanym przez rodziców st. strz. Ro-
jowskiego, który gorący dojechał do nas
z restauracji Bella Rosa. Omówiliśmy do-
tychczasowe błędy, wymieniliśmy się
spostrzeżeniami. Później nastąpiła dru-
ga, ambitniejsza część szkolenia. Tym ra-
zem punkty były bardziej oddalone od
bazy i trudniejsze do odnalezienia, jed-
nak wszyscy podołaliśmy zadaniu, choć
czasami się gubiliśmy. Mimo, że podczas
odnajdywania ostatniego punkty zostali-
śmy zaskoczeni przez deszcz, pod koniec
dnia wróciliśmy do bazy z uśmiechem na
ustach, bo wiedzieliśmy, że czeka tam na
nas smażenie kiełbasek na ognisku oraz
ciepła herbata. Na koniec, pan chorąży
zabrał nas na bardzo emocjonującą prze-
jażdżkę po terenie swoim samochodem
terenowo-wojskowym marki UAZ.

Myślę, że wszystkim spodobało się to
szkolenie, szczególnie dzięki jego perfek-
cyjnej organizacji, zapewnieniu bezpie-
czeństwa i fajnej atmosferze. Każdemu
z nas nabyta wiedza z pewnością przyda
się w przyszłości podczas innych szkoleń
czy obozów. Ostatnia zbiórka w tym roku
na pewno dla wszystkich była smutnym
pożegnaniem, ale mamy nadzieję, że
w przyszłym roku szkoleniowym spotka-
my się w takim samym, a nawet szerszym
gronie, dlatego już teraz zapraszamy wszyst-
kich do wstąpienia w nasze szeregi!

Strzelec ZS Justyna Bury
Adiustacja tekstu: redakcja
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Oszczędzanie wody

Kilka tygodni temu, na lekcji języka
niemieckiego, prezentowaliśmy swoje
prace, dotyczące ekologii. Byliśmy po-
dzieleni na kilka czteroosobowych grup,
z których każda musiała przygotować
swoje wypracowanie o ochronie środo-
wiska. Projekt naszej grupy pokazywał,
jak można zaoszczędzić wodę (a przy
okazji pieniądze).

Pracę rozpoczęliśmy od przeprowa-
dzenia kilku doświadczeń, które szcze-
gółowo opisaliśmy. Jedno z nich pole-
gało na obliczaniu marnującej się wody
podczas mycia zębów przy odkręconym
i zakręconym kurku.

Po obliczeniu objętości naczynia, wy-
niki mówiły jasno: aż trzynastokrotnie
więcej wody marnujemy myjąc zęby przy

Die Ökologie – ekologia
Nie tylko o języku na lekcjach niemieckiego

Ucząc języka niemieckiego w szkole MZS w Strzyżowie, jestem przekonana, że
nauczanie powinno iść w parze z wychowaniem. Nie tylko sam wyuczony przedmiot,
ale i wiadomości praktyczne. Moim oczkiem w głowie jest ekologia. Od wielu już lat
uczniowie podzieleni na grupy wybierają sobie mały projekt Eko-badawcz i próbują go
ciekawie rozwiązać lub zbadać. Jestem przekonana, że większość uczniów wynosi
z tych lekcji naukę, jak żyć ekologicznie, nie śmiecić, segregować odpady. Jeżeli cho-
ciaż jedna osoba nie zostawi śmieci w lesie po ognisku, to już jest sukces, może dołączą
do niej inni. Oczywiście wszystkie projekty są zakończone komentarzem w języku nie-
mieckim, do którego należy przygotować słownictwo, przemyśleć zdania i... wszystkie-
go się nauczyć. Takie lekcje, przybliżają nauczane idee i wartości, ale i uczą komunika-
cji wychowując, a o to chyba chodzi w nauczaniu oraz w byciu belfrem.

Małgorzata Sołtys

niepotrzebnie odkręconym kurku i ciągle
cieknącej wodzie. Jedynie 1 litr wody jest
potrzebny, by utrzymać podstawową hi-
gienę jamy ustnej. Trzy lub nawet cztery
osoby mogłyby przeżyć dzień na pustyni
pijąc zmarnowane 13 litrów.

Jak nietrudno się domyślić, koszty
wody też będą wzrastać aż 13 razy. Moż-
na więc wyciągnąć jeden prosty wniosek
– jeżeli nie chcemy marnować wody, za-
kręcajmy kurki.

Drugim doświadczeniem, które prze-
prowadziliśmy było sprawdzenie czy
faktycznie kąpiel pod prysznicem zuży-
wa mniej wody niż w wannie.

Rzeczywiście, okazało się że ten
pierwszy jest dużo wydajniejszy. Jedynie
27 litrów wody zużywane jest podczas
mycia się pod prysznicem, a aż 100 li-
trów marnujemy w wannie. A przecież
to ta sama czynność...

Jak widać długie, relaksacyjne kąpie-
le nie idą w parze z byciem ekologicz-
nym człowiekiem...

W naszym projekcie pokazaliśmy
jeszcze kilka innych sposobów na
oszczędzenie wody.

Na przykład zmywarka – jest wydaj-
niejsza, a w dodatku nie marnuje nasze-
go czasu na mycie naczyń. Koszt kupna
sprzętu zwraca się po kilku miesiącach.
Pamiętajmy jednak, aby zwrócić uwagę,
czy ma ona klasę A++, w ten sposób
zaoszczędzi ona również energię.

Wodę do podlewania roślin można
zaś zdobyć, poprzez wystawienie na ze-
wnątrz pojemników podczas deszczu.
Taki sposób jest nie tylko dobry dla kwia-
tów (woda ta jest zdrowa), ale także i dla
naszego portfela, bowiem deszczówka
nic nie kosztuje.

Cieszymy się, że rozmawiamy na te-
mat ochrony środowiska w szkole, po-
nieważ ważne jest, aby dbać o wspólne
dobro.

Przygodę z tym projektem zapamię-
tamy miło i przyjemnie, gdyż zdaliśmy
sobie sprawę, jak ważne są nawet naj-
mniejsze czyny dla naszego domu – Zie-
mi, poza tym każdy wykonywany przez
nas gest, w tym właśnie kierunku spra-
wia nam niesamowitą satysfakcję.
Schützt die Umwelt!

Gabriela Boroń, kl. 2a

Po co panele solarne?

Na lekcji języka niemieckiego nie
uczymy się tylko słówek i gramatyki, ale
też rzeczy praktycznych, które przydają
się w życiu codziennym.

Jakiś czas temu, na przykład, główną
myślą na zajęciach była ekologia, dlate-
go przedstawialiśmy różne prezentacje
na ten temat. Jedni zajmowali się pro-
jektem o oszczędzaniu wody, drudzy se-
gregowaniem odpadów, jednak my wpa-
dłyśmy na całkiem inny pomysł.

Naszą uwagę przykuły kolektory sło-
neczne. Aby koledzy i koleżanki zrozu-
mieli sens zakładania takich paneli, zbu-
dowałyśmy ze styropianu makietę dom-
ku i wykonałyśmy prezentację multime-
dialną. Zawarte w niej informacje doty-
czyły kosztów i korzyści z montażu tego
typu instalacji.

Cała klasa wysunęła z tego odpowied-
nie wnioski. Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy, które pomogą nam
w dorosłym życiu, a przy tym dobrze się
bawiliśmy. Zrozumieliśmy, jak ważne
jest oszczędzanie energii na naszej pla-
necie – Ziemi i jej zasobów naturalnych.
Poznaliśmy „wartość pieniądza”„i tego,
co ekologia, jako nauka, nam daje”. Uwa-
żamy, że takie szkolne przedsięwzięcia
dużo dają.

Martyna Sekowska, Ola Strzępek,
Iwona Szlachta, Paulina Szot

kl. 2a Gimnazjum
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„Ponad czasem” – pontyfikat papieża
Jana Pawła II wierszem pisany

Zaproszeni goście, wśród których byli
m.in.: burmistrz Marek Śliwiński wraz
z zastępcą Waldemarem Górą, starosta
Robert Godek, ks. dr Jan Wolak, przed-
stawiciele instytucji z terenu Strzyżowa

a także rodzina, przyjaciele i miłośnicy po-
ezji pani Zdzisławy, zebrali się by wysłu-
chać wierszy z jej najnowszego tomiku
„Ponad Czasem. Święty Jan Paweł II”.
Tomik wydany został przez Wydawnictwo
Diecezji Rzeszowskiej „Bonus Liber” przy
wsparciu finansowym Zarządu Powiatu
Strzyżowskiego, Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta w Strzyżowie oraz Bur-
mistrza Strzyżowa.

Spotkanie rozpoczęła dyr. Biblioteki
Marta Utnicka, która zaprezentowała
w skrócie dorobek artystyczny Zdzisławy
Górskiej. Pani Zdzisława bowiem to nie
tylko poetka, mająca na koncie 9 wyda-
nych tomików poezji, jedną książkę wspo-
mnieniową, liczne publikacje w prasie lo-
kalnej i zagranicznej oraz mnóstwo nagród
literackich, których nie sposób wymienić.
Poetka jest także malarką i członkiem
strzyżowskiego Klubu Plastyka, laureatką
Nagrody Świętego Michała z 2009 roku.

Zdzisława Górska, mówiąc o pomy-
śle wydania tomiku poświęconego świę-
temu Janowi Pawłowi II, podkreślała, że
wiersze o „naszym Papieżu” powstawały
w trakcie całego jego pontyfikatu, doku-
mentując przeżycia autorki i fakty z nim
związane. Papież był ponadto w sposób
szczególny związany z Ziemią Strzy-

żowską – w 1999 roku Rada Miejska przy-
znała mu tytuł Honorowego Obywatela
Gminy i Miasta w Strzyżowie, a w roku
2000 delegacja ze Strzyżowa wręczyła
papieżowi akt podczas oficjalnej audien-
cji. Wszystkie te fakty, jak i zdjęcia doku-
mentujące rzeczone wydarzenia, znalazły
się w tomiku „Ponad czasem”. Doniosłe
wydarzenie, jakim była kanonizacja pa-
pieża Polaka, było więc doskonałym mo-
mentem na zebranie w jednej publikacji

wszystkich myśli, od-
czuć i przeżyć zamknię-
tych w wierszach na
przestrzeni 26-letniego
pontyfikatu i okresu po
śmierci papieża.

Profesjonalnej anali-
zy i oceny tomiku doko-
nał Andrzej Żmuda –
dziennikarz, poeta, kry-
tyk literacki, wydawca.
– Mimo, że nie zawsze
udało się pewnych puła-
pek w wierszach unik-
nąć, to Górska broni się,
bo w wielu z nich mówi
nie wprost o przeży-
ciach, ale wydobywa te

wartości, które były przez Jana Pawła II
głoszone – powiedział Żmuda. – To, co
jest w tych wierszach najpiękniejsze, to
perełki liryczne – podkreślał, przytacza-
jąc następnie konkretne przykłady z to-

miku. Podsumowując swoją wypowiedź
stwierdził, że „jest to po prostu dobry
kawał poezji”.

Podczas spotkania recytacje poszcze-
gólnych wierszy przeplatane były wystę-
pami solistów Państwowej Szkoły Muzycz-

nej I stopnia pod kierunkiem i przy akom-
paniamencie Dariusza Szlachty.

Kilkoma refleksjami podzielił się
z zebranymi Tadeusz Marek, który pełniąc
obowiązki Burmistrza Gminy i Miasta
Strzyżów, osobiście, wraz z ks. probosz-
czem Adamem Nowakiem oraz ks. Ma-
rianem Raźnikiewiczem – proboszczem
z Wysokiej Strzyżowskiej, wręczył papie-
żowi w maju 2000 roku w Rzymie akt
nadania Honorowego Obywatelstwa Gmi-
ny i Miasta Strzyżów.

Niezwykle ciekawe fakty na temat
związku świętego Jana Pawła II z Ziemią
Strzyżowską przedstawił także Wiesław
Złotek, radny Rady Miejskiej w Strzyżo-
wie. Kiedy matka papieża, Emilia Wojty-
łowa, dowiedziała się, że z powodu zagro-
żenia życia powinna usunąć ciążę, nie go-
dząc się na takie rozwiązanie, jej mąż spro-
wadził do niej lekarza wojskowego, dok-
tora wszech nauk medycznych, który zde-
cydował się prowadzić jej ciążę aż do szczę-
śliwego rozwiązania. Tak oto na świat przy-
szedł Karol Wojtyła, przyszły papież. Le-
karzem zaś, który podjął ryzyko był Sa-
muel Tauba – ceniony strzyżowski lekarz,
udzielający się społecznie i politycznie,
którego wybuch I wojny światowej zmusił
do zamieszkania w Krakowie i wstąpienia
do Pułku Piechoty w Wadowicach, w któ-
rym – zrządzeniem losu – służył także oj-
ciec papieża Polaka – Karol Wojtyła se-
nior.

To niezwykłe spotkanie, pełne poezji,
ciekawych faktów i wspomnień, zakoń-
czyły podziękowania i kwiaty od zebra-
nych, skierowane na ręce Zdzisławy Gór-
skiej oraz organizatorów wieczoru.

Aneta Kozioł

Zdzisława Górska opowiedziała zebranym o genezie powstania jej najnow-
szego tomiku

Na promocję tomiku przybyło liczne grono miłośników twórczości strzyżowskiej poetki

W dniu 30 maja w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy i Miasta w Strzyżo-
wie odbyło się spotkanie ze strzy-
żowską poetką Zdzisławą Górską.

Fot. P. Lasota (2)
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Tomik poezji Zdzisławy Górskiej o tytu-
le „Wyprzedaż złudzeń”, wydany w roku 2012,
jest pokłosiem konkursu – jego wydanie sta-
nowi nagrodę główną w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „Dać świadectwo”, or-
ganizowanym przez Śródmiejski Ośrodek
Kultury w Krakowie. Konkurencja była
duża: 264 zestawy wierszy. Nagrodzony ze-
staw wierszy Zdzisławy Górskiej (10 liryków)
został włączony do jej tomiku, stanowiącego
Grand Prix – 2012 konkursu.

Przewodniczący jury dodatkowo ocenił
tę poezję w Słowie wstępnym, a uzasadnienie
w imieniu jury znalazło się w zamknięciu ca-
łości w części Od wydawcy autorstwa Anny
Gregorczyk, redaktorki zbiorku.

Należy podkreślić, iż szata graficzna to-
miku, aczkolwiek dość ascetyczna, wyraźnie
nawiązuje do ważnego i wyróżniającego się
tekstu Ciąg zdarzeń oraz do jednego ze sto-
sowanych przez autorkę symboli – purpu-
rowych jagód jarzębiny, pojawiających się
w różnych kontekstach i funkcjach.

Konstrukcja zbioru została pomyślana
na kształt dziennika czy pamiętnika – trady-
cyjnie datowane przez autorkę teksty zosta-
ły ułożone chronologicznie. Jest to zabieg,
pozwalający prześledzić zarówno rozwój te-
matyczny, jak i warsztatowy tej poezji, ale
skutkuje też pewnym chaosem. Jeżeli odbior-
ca chce dokładniej przyjrzeć się funkcjonu-
jącym w lirykach motywom, filozofii, obra-
zowaniu, musi przeczytać całość bardzo uważ-
nie, a także wracać do niektórych liryków, co
zresztą dla większości czytelników jest zapew-
ne zjawiskiem wyraźnie satysfakcjonującym.

Uważna lektura prowadzi do wniosku,
że jedną z najważniejszych dominat tomu
jest relacja między podmiotem lirycznym
a naturą. Jest to właściwie utożsamianie się
z naturą, wynikające z intensywnej, wielo-
aspektowej fascynacji. Dobry przykład takie-
go związku stanowi wiersz Rozmowa z drze-
wem, gdzie podmiot liryczny, wchodząc mię-
dzy buki, klony, świerki, doświadcza smutku
i bezsilności, które można złagodzić tylko
połączeniem z przyrodą, rezygnując z części
własnego życia, co zostało zasugerowane
w puencie:

Wracaj do siebie – łagodzą buki
kładąc liście pod stopy
– Nie mam już siebie
mówię cicho
Nie mam gdzie wrócić...
W poszumie liści zostanę...

Podobnie dramatyczne doznanie zawie-
ra wiersz Wirowanie: „A ja – samotnością
liścia / opadam”. Nieco inny aspekt tego
związku jawi się w tekście Tylko tęsknota –
stylizowanym na pogrzeb bukietu zwiędłych
rumianów, z zachowaniem obyczajowości
i słownictwa właściwego dla obrzędu. Pła-
czące płatkami rumiany (zresztą ulubione

kwiaty poetki), zawiedzione w swoich nadzie-
jach na utrwalenie w obrazie, przeniesione
w „kondukcie flakonu”, zostają „pogrzeba-
ne w koszu”. Niespełnione oczekiwania, tra-
gedia przemijania, atmosfera śmierci są
obecne w obrazach natury zwłaszcza w pej-
zażach Hermanowej. Przyczyna jest oczywi-
sta – niemożność pogodzenia się ze śmier-
cią Anny Nowak, poetki, przyjaciółki autor-
ki tomiku. Charakterystyczne elementy domu
i ogrodu, przesycone wspomnieniem, kreują
atmosferę pustki, braku, utraty wiary w sens
istnienia. W trzech lirykach kreacja świata
przedstawionego wyraźnie zmierza w tym
kierunku: W ogrodzie (z roku 2007), Ogród
bez Ciebie (z roku 2009), Do Anny N. (z roku
2011). Poprzez wizje ogrodu i domu przeni-
ka obecność kobiety, która była dobrym du-
chem tego miejsca. Nenufary, jaśminy, róże,
piwonie, poziomki, pływające w stawku ka-
rasie, czekają na uwagę i zachwyt. Nie ma
jednak osoby, która mogłaby je docenić. Pust-
ka domu została zawarta w ciekawej meta-
forze:

Uśmiech zamarł na drzwiach domu,
przemyka bezdźwięcznie
po niebieskich komnatach

Ogród bez Ciebie
Trzeci tekst, Do Anny N., zawiera wyraź-

ne odniesienie do Spotkania z matką K.I.
Gałczyńskiego w znanym też z twórczości Le-
śmiana obrazie osoby zmarłej, która w świe-
cie pozaziemskim odnajduje miejsce swoje-
go ziemskiego bytowania: okno, pokój, ze-
szyt z wierszami. Należy podkreślić, iż poza
wymienionymi lirykami wiele innych w tomi-
ku zawiera motywy czy aluzje, związane ze
wspomnieniem zmarłej. To jeden z aspek-
tów przemijania, wszechobecnego w poezji
Zdzisławy Górskiej i przybierającego różno-
rodne postacie.

Nie sposób jednak nie zauważyć, iż nie-
ustanny kontakt z przyrodą ma także inny
aspekt: euforyczną wizję pejzażu. Mnogość
roślin, drzew, kwiatów, ptaków – poza wyżej
już wymienionymi na przykład lilie, bzy, osi-
ki, akacje, sitowie, irysy, kosy, szpaki itp. I są
to elementy natury, prowokujące pogodze-
nie się człowieka z otaczającym go światem,
wywołujące jego zachwyt, chociaż ciągle obec-
na jest też świadomość przemijania. I jesz-
cze feeria barw – cała paleta kolorów, zwłasz-
cza ciepłych, często wyrazistych, o znacznej
intensywności, które są nieco inne w przy-
padku pejzażu swojskiego, a inne w krajo-
brazach zapamiętanych z egzotycznych pod-
róży, zwłaszcza z Krety i Grecji.

Najgłębszy związek z naturą sugerują jed-
nak wizje pór roku. Lato, wiosna, zima (po-
jawiająca się zresztą niezbyt często), to czas
szczególnego wyczulenia wszystkich zmy-
słów, intensywnego odbierania kolorów,
smaków, zapachów, wrażeń dotykowych
– pełni percepcji.

Najważniejsza jest jesień. Jesień, z którą
podmiot liryczny bez wątpienia się utożsa-
mia. To także pora roku przywoływana
w tekstach bardzo często i w różnych funk-
cjach. Może ona być porą „bezmiaru spoko-

ju”, zadumy, spokojnej rezygnacji (Nauka),
lub pory pożegnań, odchodzenia zarówno
człowieka, jak i elementów natury (Oczy ru-
mianów). Stanowi synonim przemijania,
„nieukojenia, nieuśpienia”. Wyraźne utoż-
samienie się z tą porą roku to porównanie
siebie do jesiennego liścia, do kwiatów szyb-
ko umierających, eksponowanie przemija-
nia uczuć, albo znamienny zwrot: „jesien-
nieję”. To także paralela:

To nie jesień – to ja
Zmartwiałym drzewem
pełnym niepokoju
stoję
przed drzwiami
jutra

To nie jesień
Próby pogodzenia się z koniecznością upły-

wu czasu zmierzają do osiągnięcia spokojnej
rezygnacji, złagodzenia tragiczności przemija-
nia. Zwraca też uwagę eksponowany w tek-
stach owoc jesieni – purpurowe korale jarzę-
biny. Oczywiście jesień w tekstach Górskiej jest
bardzo kolorowa i są to kolory z palety brą-
zów, czerwieni, złota, ale jarzębina się wyróż-
nia silną, czasem brutalną czerwienią i wielo-
ścią funkcji. Może być reifikacją przemijania:

A nasze wszechzdumienie
nad upływem czasu
to na bieli śniegowej
jarzębin korale

Nauka
Zestawienie antytetyczne – czerwień i biel,

sznur korali – jak następujące nieuchronnie
po sobie dni. W tekście Ciąg zdarzeń, opie-
wającym brutalną, gwałtowną śmierć uczuć,
paralelną do niej śmierć natury – pokos sia-
na, żółknące trawy, pojawia się motyw śmier-
ci nadziei:

Świat toczył się swoim torem
bez mojego udziału
We mnie głucha pustka pochłaniała
nadzieję
W głębię duszy jak na suche ściernisko
padały krwiste krople jarzębiny

Wymowne zestawienie: ściernisko i kro-
ple krwi, zamyka liryk pesymistyczną puentą.
Generalnie trzeba podkreślić, że treść tomi-
ku jest adekwatna do jego tytułu: Wyprzedaż
złudzeń. Pojawiające się tu pogodne wizje
pejzażowe noszą jednak zawsze w sobie pięt-
no przemijania lub – wyraźniej – śmierci. Na-
dzieja, wprawdzie ostatnia, także w sumie
umiera. Fascynujące piękno i zło otaczające-
go świata próbuje poetka oswoić, przedsta-
wić w szeregu obrazów, mających łagodzić
gorycz ludzkiego losu.

Nie sposób nie wspomnieć o ładunku in-
telektualnym tej poezji. Odbiorca spotka tu
reminiscencje z zakresu sztuki: wielkie na-
zwiska i wielkie dzieła z dziedziny architek-
tury, malarstwa, muzyki, liczne aluzje do dzieł
poetyckich, literackich. Są także rozważania
światopoglądowe, filozoficzne, odwołania
do różnorodnych mitologii. Trzeba jednak
przyznać, iż w wizji świata Zdzisławy Gór-
skiej zgodnie z poetycką konwencją, domi-
nują emocje.

�

Hanna Krupińska-Łyp

Czas jarzębin
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Z KRONIKI
STRZYŻOWSKIEGO
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

W czerwcu 2014 roku zakończył się drugi semestr roku akade-
mickiego 2013/2014 na Strzyżowskim Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku, który obfitował w wiele interesujących wykładów
i spotkań z ciekawymi ludźmi.

W lutym dr inż. Marta Pisarek w wykładzie „Ogród bez chemii”
przypomniała działkowcom (których wśród słuchaczy jest wielu)
i nie tylko, jakie metody należy stosować by uniknąć nadmiernej che-
mizacji upraw.

„Fizjologia i patologia słyszenia i rehabilitacja” to temat omó-
wiony przez pracownicę firmy „MARMED” Marię Mężyk.

Lek. med. Marian Banaś, omawiając choroby nowotworowe, na
wstępie przypomniał znaną maksymę, iż „należy poznać przeciwni-
ka, bo wtedy lepiej da się z nim walczyć”. Na zakończenie karnawału
(27-go) świetnie bawiliśmy się na dyskotece w DK „Sokół”.

Miesiąc marzec to oczywiście Dzień Kobiet; również świętowa-
ny uroczyście we własnym gronie. Ponadto odbyło się spotkanie
z policjantami z Komendy Powiatowej Policji – mł. insp. Robertem
Makowcem, mł. insp. Katarzyną Ciubą i mł. aspirantem Krystianem
Wilkiem, którzy zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób
starszych. Ze znanym podróżnikiem Sławomirem Sajakiem zwiedzi-
liśmy Oman – sułtanat na półwyspie arabskim.

W kwietniu ponownie spotkaliśmy się z dr. inż. Martą Pisarek
słuchając wykładu na temat mikrobiologicznego skażenia żywności.
„Nowoczesne i bezpieczne finanse emerytów” przedstawił dr Daniel
Jachimowicz z Ogólnopolskiej Federacji i Stowarzyszeń UTW,
a Andrzej Juda zabrał nas w wędrówkę po Indiach.

Wiele ciekawych rzeczy o tkance, jaką jest krew, dowiedzieliśmy
się z wykładu dr Tomasza Klekawki. Temat „Podkarpackie produkty
tradycyjne” omówiła Bernadetta Bienia.

W maju odbyły się trzy spotkania, podczas których Sławomir Sa-
jak przybliżył nam Półwysep Indochiński, Alicja Szostak, przywołu-
jąc temat zdrowego żywienia, zaprezentowała nowoczesne urządze-
nie, bardzo przydatne w kuchni, jakim jest Speedcook, a przedstawi-
cielki Banku Pekao S.A. – Danuta Smaroń i Elżbieta Cynarska, omó-
wiły temat „Konta dla seniorów”.

W czerwcu tematem ponownego spotkania z Bernadettą Bienia
była ochrona tradycyjnej żywności regionalnej w Unii Europejskiej
a dr nauk farmaceutycznych Maciej Bilek omówił temat „Żywność
funkcjonalna i jej możliwe zastosowanie na przykładzie profilaktyki
kandydozy”.

7 czerwca słuchacze SUTW wzięli udział w III Spartakiadzie
UTW w Łańcucie zdobywając puchar za zajęcie I miejsca. Więcej
o tej imprezie w relacji Małgorzaty Drogoń.

Zgodnie z powiedzeniem, iż „nie samym chlebem człowiek żyje”,
słuchacze SUTW chętnie uczestniczą w kulturalnych i sportowych
imprezach organizowanych przez Burmistrza Strzyżowa czy też DK
„Sokół”. Ponadto w tym roku akademickim część słuchaczy wzięło
udział w kursach komputerowym i fotograficznym. Słuchaczki uczest-
niczą w zajęciach gimnastyki kondycyjnej, prężnie działa też grupa
„Włóczykije”.

Żegnając rok akademicki 2013/2014 bawiliśmy się wspaniale
w plenerze, w Łętowi.

Irena Wojciechowska

„Czarnorzecko-Strzyżowska
kraina smaków”

Każda gospodyni ma w swojej biblioteczce zapew-
ne wiele pozycji kulinarnych takich, do których
sięga od wielkiego święta, ale i takie, które za-
wsze się sprawdzają i traktuje je jak „biblię”.

Często zdarza się, że nie mamy pomysłu na coś ory-
ginalnego. Zapewniam, że nie musi to być coś oriental-
nego, by np. zaspokoić kubki smakowe gości czy do-
mowników. Zachwyceni modą zachodu, smakami kuch-
ni świata zapominamy o naszej tradycyjnej polskiej
kuchni.

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działa-
nia wychodzi naprzeciw panującej modzie i zaprasza
w kulinarną podróż po „Czarnorzecko-Strzyżowskiej
krainie smaków”. Jest to książka zawierająca tradycyjne
przepisy kulinarne kół gospodyń wiejskich z terenu dzia-
łania LGD, tj. gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wo-
jaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne. Na obszarze
LGD działa ponad 60 KGW, które dostarczyły materiał
do wydanej w lipcu br. książki kulinarnej z blisko 300
przepisami. W książce znajdziecie Państwo smakowite
przepisy m.in. na: wypieki, dania główne, zupy, przetwo-
ry, sałatki, nalewki, przystawki. Są tu również przepisy
na potrawy wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych
prowadzoną przez MRiRW, tj. Pamuła glinicka, Bryt-
fon. Przepisy te sprawdzą się zarówno w kuchni amato-
rów, jak i u doświadczonych kucharzy.

Dzięki współpracy z kołami gospodyń wiejskich
i wykorzystaniu środków z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, udało się nam zebrać i przekazać Pań-
stwu być może kolejną pozycję kulinarną, ale niezwykle
nasiąkniętą tradycjami z naszego obszaru. We współpra-
cy z GOK-ami zebrano informacje dotyczące tradycji
kulinarnych poszczególnych gmin.

Mamy nadzieję, że korzystając z tej książki powrócą
„smaki dzieciństwa”, które będziemy przekazywać ko-
lejnym pokoleniom. Ze względu na ograniczony nakład,
książka ta trafi m.in. do kół gospodyń wiejskich za po-
średnictwem urzędów gmin. Książka będzie również do-
stępna w Biurze LGD. Jednakże tych, którzy nie będą
mieli okazji trzymania jej w rękach, zapraszamy do od-
wiedzenia naszej strony www.lgdleader.pl, gdzie już
wkrótce zamieścimy książkę w wersji PDF.

Przy okazji składamy podziękowania Restauracji
Podkarpacka ze Strzyżowa za przygotowanie potraw do
zdjęć na potrzeby książki. Smacznego!

Tekst i fot. Anna Bełch
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W zmaganiach wzięły udział drużyny
z Łańcuta, Rzeszowa, Jasła, Krosna, Prze-
myśla, Tarnobrzega i Strzyżowa. Ogółem
w spartakiadzie wzięło udział 137 zawod-
ników. Uroczystego otwarcia spartakia-
dy dokonali Burmistrz Łańcuta – Stani-
sław Gwizdak, Kanclerz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku – Otylia Piechowska

i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji – Jerzy Hałka. Odczytany zo-
stał list poseł Elżbiety Łukacijewskiej,
która wspiera idee i pomysły UTW. Przy
dźwiękach Orkiestry Dętej Miasta Łań-
cuta pod dyrekcją Tadeusza Chlebka
wszystkie drużyny ustawione czwórkami
przemaszerowały przez halę sportową.
Następnie, po odegraniu przez orkiestrę
hymnu, obejrzeliśmy występy dzieci
i młodzieży z Zespołu Tanecznego
„Rytm” w niezwykle dynamicznych ukła-
dach tanecznych.

Nasz 21 osobowy zespół, ubrany
w piękne niebieskie koszulki z logo
i nazwą uniwersytetu, wystąpił w konku-
rencjach drużynowych i indywidualnych.
W konkurencjach drużynowych trzeba
było wykazać się zręcznością w zamianie
piłek, nakładaniu i zdejmowaniu talerzy-
ków piłkarskich, biegiem slalomem

z przełożeniem obręczy hula-hop, kozło-
waniem piłki, siłą w przeciąganiu liny
oraz spokojem i opanowaniem przy bu-
dowaniu najwyższej piramidy z plastiko-
wych kubków. Konkurencje sportowe
zostały dostosowane do indywidualnych
potrzeb seniorów, co stworzyło warunki
do zdrowej rywalizacji. Najlepszą drużyną

biorącą udział w spartakiadzie był nasz
strzyżowski uniwersytecki zespół. Zaję-
liśmy pierwsze miejsce a nasza drużyna
zajmując czołowe lokaty w wyznaczonych
konkurencjach „znokautowała” przeciw-
ników biorących udział w zawodach.
W konkurencjach indywidualnych zdoby-
liśmy trzy medale srebrne i jeden brązowy.

Medale srebrne:
– rzut piłką do kosza – Andrzej Kruczek,
– rzut piłką lekarską na odległość – Mał-
gorzata Drogoń,
– rzut do tarczy – Janina Łukaszek,
oraz medal brązowy:
– rzut beretem – Zdzisław Godek.

Warto tutaj wspomnieć o naszych
wiernych kibicach, którzy brawami
i okrzykami zachęcali nas do sportowej
walki. Na zakończenie spartakiady otrzy-
maliśmy puchar za zajęcie pierwszego
miejsca w konkurencji drużynowej

Maria Adamska

Niech ¿yje sport

Drodzy Panie i Panowie
Trzeci Wiek chodzi na głowie
Ile siły w nas i męstwa
I zachęta do zwycięstwa.

A to powiem Wam w sekrecie:
Pokonali, zwyciężyli,
Pierwsze miejsce zaliczyli
I sześć drużyn położyli.

To nie była łatwa sprawa
Sport nie zawsze to zabawa
Do treningu więc z ochotą
Przystąpiono przed sobotą.

W miarę tak przygotowani
Do Łańcuta pojechali
By wziąć udział w spartakiadzie
dla seniorów – w pełnym składzie.

Konkurencji było sporo:
Strzały, rzuty, bieg slalomem,
Kozłowanie, przeciąganie,
piramidy budowanie.

Siły wiele w to wkładali
Kiedy linę przeciągali
Nie najlepsze miny mieli
Pewnie s...ks by mniej przeżyli
Mimo wszystko zwyciężyli!

III Spartakiada
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łańcucie

Już po raz trzeci w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie odbyła się Spartakiada Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku dla seniorów 60+ z województwa podkarpackiego. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest od początku
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Impreza zorganizowana została w ramach zadania publicznego
„Oswoić trzecią młodość” a dofinansowana z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

a wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe
medale. Uroczyste pożegnanie z zawod-
nikami biorącymi udział w spartakiadzie
zakończyło się wspólnym obiadem. Była
to świetna zabawa, która popularyzuje
wśród studentów UTW aktywny sposób
spędzania czasu. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku zdobędziemy więcej
medali w konkurencjach indywidualnych
a do naszej uniwersyteckiej „braci” do-
łączą osoby, które cenią sobie zdrowy styl
życia, wolę walki i ruch.

Małgorzata Drogoń, słuchaczka UTW

Najlepszą drużyną biorącą udział w spartakiadzie był nasz strzyżowski zespół

Fot. Zdzisław Godek

Ocenzurowano przez redakcję
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Wśród członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów są lu-
dzie o różnorakim wykształceniu i wyko-
nujący kiedyś różne zawody. Ktoś potrafi
zaplanować wycieczkę, ktoś inny napisze
interesujący tekst lub wiersz. A jeszcze inny
zajmie się organizacją ciekawej imprezy,
fotograficzną rejestracją zdarzeń lub po-
myśli nad atrakcyjną formą spędzania wol-
nego czasu. Ten drzemiący potencjał
w duszach Seniorów odkrywają i realizują
indywidualni członkowie, bądź Zarządy
Kół przy wsparciu Zarządu Rejonowego
w Strzyżowie.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Strzyżowie jest organizacją
zrzeszającą liczną grupę jej członków
w całym powiecie strzyżowskim. Corocz-
na działalność polega na realizacji planów
pracy opracowanych przez Zarządy Kół.
W tym roku Koło w Niebylcu zorganizo-
wało dla wszystkich członków wspaniałą
zabawę karnawałową w restauracji „Leśny
Dwór” przy hojnym zaangażowaniu
i wsparciu jej właścicieli. W Kołach odby-
wały się spotkania z okazji Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Kobiet oraz karnawało-
we imprezy towarzyskie i spotkania w go-
spodarstwie agroturystycznym. W okresie
wiosennym emeryci wyjeżdżali na cieka-
we wycieczki. Członkowie Koła w Czud-
cu zwiedzali pięknie odrestaurowany za-

bytkowy Zamość, zdobyli „Patent Pusz-
karza” i zostali przyjęci w szeregi załogi
fortecy Zamojskiej jako puszkarze. Eme-
ryci ze Strzyżowa zwiedzili Sanktuarium
NMP w Leżajsku, uczestniczyli w koncer-
cie organowym w Bazylice, obejrzeli naj-
starsze księgi liturgiczne z XV w., byli rów-

nież w Muzeum Regionalnym w Leżajsku.
Członkowie Koła z Frysztaka odwiedzili
Wadowice, zwiedzając nowo otwarte Mu-
zeum Św. Jana Pawła II, oraz Opactwo
Benedyktynów w Tyńcu.

Związkowcy współpracują z ośrodka-
mi kultury, aktywnie uczestnicząc w lo-
kalnych imprezach kulturalno-oświato-
wych. Wiele spotkań
w Kole Frysztak uroz-
maicają występy mło-
dzieży miejscowej szko-
ły. Członkowie Koła
w Niebylcu, w ramach
integracji pokoleń, pra-
cują z młodzieżą w gru-
pie teatralnej, przygo-
towując inscenizacje
okolicznościowe na
imprezy gminne. Zaan-
gażowani są nasi eme-
ryci w wykonanie palm
czy indywidualne pre-
zentacje rękodzieła na
Kiermaszach Wielka-
nocnych. Tegoroczna
Palma Wielkanocna wykonana przez
członków zespołu „Barwy Jesieni” miała
dł. około 10 m i po raz pierwszy była usta-
wiona na strzyżowskim Rynku.

Zarząd Rejonowy należy do wąskiej
grupy Związkowej, która może pochwalić

się Zespołem Śpiewaczym „Barwy Jesie-
ni”. Na osiągnięcia tego zespołu składa się
wysiłek jego członków, dbałość o repertu-
ar, stroje i systematyczny udział w pró-
bach. Występy objęły prezentację jasełek
oraz uczestnictwo we wspólnym kolędo-
waniu: w DK „Sokół”, Karczmie Chłop-

skiej w Czudcu na zaproszenie władz gmin-
nych, Kole emerytów we Frysztaku, Kole
„Caritas” w Wyżnem na zaproszenie ks.
proboszcza miejscowej parafii a także cho-
rym i niepełnosprawnym mieszkańcom
Środowiskowego Domu Pomocy Społecz-
nej w Strzyżowie. Zarząd we współpracy
z Urzędem Miejskim w Strzyżowie, Uni-

wersytetem Trzeciego
Wieku, Zespołem
„Barwy Jesieni” aktyw-
nie włączył się w przy-
gotowanie Jubileuszu
100. rocznicy urodzin
Honorowego Członka
naszego Związku – Ja-
niny Gocek. Praca ze-
społu „Barwy Jesieni”
to również udział
w przeglądach i festi-
walach jak: XIII Pod-
karpacki Festiwal Se-
niorów w Boguchwale
pod hasłem „Seniorzy
– wciąż młodzi twór-
czo”, XI Przegląd Pie-

śni i Muzyki Ludowej w Korczynie i XIX
Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespo-
łów Śpiewaczych w Tyczynie.

Działający Obrzędowy Zespół „Han-
ka” przy Związku emerytów brał udział
w XXVI Wojewódzkim Konkursie „Lu-
dowe Obrzędy i Zwyczaje” w Giedlaro-
wej, prezentując scenkę obyczajową zwią-
zaną z narodzinami dziecka. Oprócz braw
otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i na-
grody rzeczowe.

Realizując zadania Statutowe naszego
Związku w br., w ramach obchodów „Świa-
towego Dnia Inwalidy”, udział wzięło 315
Związkowców, a także władze samorządo-
we, sponsorzy i przedstawiciele Związku
Inwalidów Wojennych. Były to spotkania,
imprezy, wycieczki integracyjne i wizyty
domowe u chorych członków. Czerwiec
zakończył się wspólną zabawą zorganizo-
waną przez Zarząd Koła w Wiśniowej.

Nie byłoby takiej aktywności Seniorów,
gdyby nie wspierały nas lokalne władze
samorządowe, miejscowe ośrodki kultury
i organizacje oraz sponsorzy. Za ten dar
serca w imieniu Seniorów wszystkim ser-
decznie dziękuję. Pozwala on nam skupić
uwagę na takiej formie aktywności, która
odpowiada naszemu zdrowiu, kondycji
i możliwościom.

Urszula Sosin
Przew. Zarządu Rejonowego

Aktywna dusza Seniora
Ludzie coraz częściej odkrywają swoje zainteresowania i rozwijają talenty w drugiej połowie życia. Okazuje się, że
w każdym z nas drzemie bogactwo pozytywnych i niespełnionych pragnień, którymi warto wypełnić wolny czas.

Spotkanie z przewodnikiem Sanktuarium NMP
w Leżajsku

Fot. Teresa Krupa (2)

Zdobycie „Patentu Puszkarza”
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� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS �

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Dwie emerytury: z ZUS i z KRUS?
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów osoby urodzone po
31 grudnia 1948 r., spełniające warunki do uzyskania prawa do
emerytury rolniczej oraz do emerytury pracowniczej (ustalonej we-
dług nowych zreformowanych zasad), mogą pobierać obydwa świad-
czenia w pełnej wysokości.

Emerytura z KRUS
Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi (do-

mownikowi), który spełnia następujące warunki:
•  osiągnął powszechny wiek emerytalny oraz podlegał ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat albo
•  osiągnął wiek 55 lat (kobieta), 60 lat – mężczyzna, podlegał ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat
i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Do okresów ubezpieczenia emerytalno-rentowego zalicza się
wyłącznie okresy ubezpieczenia rolniczego.

Emerytura z ZUS
Emerytura z ZUS przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia

następujące warunki:
•  osiągnął powszechny wiek emerytalny (bez względu na długość
okresów ubezpieczenia) albo
•  osiągnął obniżony wiek emerytalny 55 lat kobieta, 60 lat – męż-
czyzna i na dzień 1 stycznia 1999 r. posiada wymagany do emerytu-
ry staż pracy wynoszący 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn, w tym
co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub w szczegól-
nym charakterze.

Osoby, które spełniają powyższe warunki nabywają prawo do
pobierania obu świadczeń. Należy pamiętać, że taką możliwość
mają wyłącznie osoby urodzone po dniu 1 stycznia 1948 r. naby-
wające prawo do emerytury na wyżej określonych warunkach.

Możliwości takiej nie mają osoby urodzone przed dniem
1 stycznia 1949 r. oraz osoby mające ustalone w ZUS prawo do
emerytury na tzw. starych zasadach. Osoby takie, w przypadku
nabycia prawa do emerytury z ZUS i KRUS, mogą pobierać wy-
łącznie jedno świadczenie.

Osoby, które nie nabędą prawa do emerytury rolniczej ponie-
waż nie legitymują się odpowiednio długim okresem prowadzenia
gospodarstwa rolnego i podlegania ubezpieczeniu w KRUS, a po-
siadają również okresy ubezpieczenia innego niż rolnicze, mogą
ubiegać się o przyznanie emerytury w ZUS. Przy wyliczeniu wyso-
kości świadczenia pracowniczego zostanie uwzględniony okres opła-
cania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Prawo do emerytury ustala się na wniosek osoby zainteresowa-
nej od dnia spełnienia wszystkich wymaganych do ustalenia prawa
warunków, nie wcześniej, niż od miesiąca złożenia wniosku.

Czytelnicy pytają
Jestem ubezpieczonym rolnikiem. Urodziłem się 15 sierpnia 1948 r.

W KRUS opłacam składki ponad 25 lat. Pracowałem również 12 lat poza
rolnictwem. Czy będą mi przysługiwały emerytury z obu tych instytucji?

Inna jest sytuacja osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 oraz
urodzonych po tej dacie. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.,
które nabędą prawo do emerytury rolniczej i pracowniczej mogą
pobierać te dwa świadczenia. Natomiast osoby urodzone przed dniem
1 stycznia 1949 r., jeżeli uzyskają prawo do dwóch oddzielnych
świadczeń, tj. emerytury rolniczej oraz emerytury z tytułu innego
ubezpieczenia, muszą zdecydować się na wypłatę tylko jednego
z nich. Nie mają bowiem prawa do wypłaty dwóch emerytur.

Data urodzenia decyduje również
o tym, jakie okresy pracy można zaliczać
do ustalenia prawa do emerytury rolni-
czej. Dla osób urodzonych przed dniem
1 stycznia 1949 mogą być również doli-
czone okresy innego ubezpieczenia, ale
pod warunkiem, że nie zostały zaliczone
do uprawnień do emerytury w ZUS.

Dla mężczyzn urodzonych w 1948 r.
wiek emerytalny ustalany jest w oparciu
o przepisy obowiązujące od 1 stycznia
2013 r., w Pan przypadku wynosi on
65 lat i 3 miesiące.

Z chwilą ukończenia wieku emery-
talnego może Pan złożyć wniosek
w KRUS o ustalenie prawa do emerytu-
ry rolniczej. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające
pracę poza rolnictwem, które mogą być doliczone do emerytury
rolniczej. Jeżeli wcześniej złoży Pan wniosek w ZUS, który do usta-
lenia prawa do emerytury pracowniczej zaliczy również okresy pod-
legania ubezpieczeniu społecznemu rolników i decyzja ustalająca
to prawo stanie się prawomocna, wówczas nie spełni Pan prawa do
emerytury rolniczej.

John Green
– „Gwiazd naszych wina”

Kolejne spotkanie członków Dyskusyj-
nego Klubu Książki było okazją do re-
fleksji nad książką Johna Green‘a (kultowego pisa-
rza amerykańskiego) „Gwiazd naszych wina”. Książ-
ka wzbudziła wiele emocji, czego dowodem była oży-
wiona dyskusja nad problemami w niej poruszonymi.

„Gwiazd naszych wina” jest to historia dwojga nastolat-
ków chorych na raka – Hazel Grace i Augustusa. Nie jest to
opowieść łzawa, epatująca cierpieniem, ale wnikliwa, trochę
zabawna, trochę ironiczna. Oni wiedzą, co ich czeka, ale sta-
rają się żyć w miarę normalnie. Jednak nie obce jest im poszu-
kiwanie odpowiedzi na pytanie czym jest choroba i zdrowie,
co znaczy życie i śmierć, jak wpływa ona na życie tych, którzy
pozostają? Postawa rodziców budzi podziw – nie pytają: dla-
czego? za co? nas to spotyka, ale wspierają swoje dzieci i dys-
kretnie nad nimi czuwają. Chciałabym podzielić się jeszcze
jedną refleksją – jaki jest nasz stosunek do ludzi niepełno-
sprawnych spotykanych np. na ulicy. Czy zawsze prawidłowy?

Hazel Grace, której rak zaatakował płuca, musi przez cały
czas używać kilkukilogramowego aparatu tlenowego, wożącego
ze sobą na wózku, a Augustus ma amputowaną nogę – jak sama
mówi: „Czasami to było najgorsze w chorowaniu na raka: oznaki
choroby separują cię od ludzi.” Dlatego wzruszyła mnie scena,
gdy Hazel i Augustus siedzieli w Amsterdamie nad kanałem, po
którym płynęła łódź i jedna z kobiet znajdujących się na łodzi,
krzyknęła do nich: „Jaka ta piękna para jest piękna”.

Starajmy się być tacy, a świat wokół nas będzie piękniejszy
i lepszy.

Irena Wojciechowska
DKK przy BPGiM w Strzyżowie
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Statystycznie 1 na 100 urodzonych
dzieci wykazuje zaburzenia ze spektrum
autyzmu. Pierwsze symptomy autyzmu
pojawiają się bardzo wcześnie, często już
u kilkumiesięcznych niemowląt, ale za-
wsze są widoczne przed ukończeniem
przez dziecko 3 roku życia.

Autyzm jest często diagnozowany
znacznie później, w wieku szkolnym, co
niestety powoduje późniejszą interwencję
terapeutyczną. Dlatego w tym roku Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzy-
żowie zorganizowała szkolenie dla na-
uczycieli przedszkoli i żłobków z całego
powiatu strzyżowskiego, aby nawiązać
współpracę z tymi instytucjami, gdzie
możliwa jest wczesna obserwacja zacho-
wań dziecka i zwracanie uwagi na jego nie-
pokojące zachowania wraz z prośbą o kie-
rowanie rodzica w razie potrzeby na spe-
cjalistyczne konsultacje.

Zależało nam na tym, aby pokazać na-
uczycielom jak ważna jest dokładna ob-
serwacja dziecka i zwracanie uwagi na jego
zachowania mogące świadczyć o całościo-
wych zaburzeniach, w tym obserwacja jego
kontaktów z innymi dziećmi, zaintereso-
wań dziecka, jego aktywności, umiejętno-
ści porozumiewania się, sposobów reago-
wania na nowości i na wszelkie zmiany
w środowisku.

Czemu dokładnie trzeba się
przyglądać?

Zgodnie z obowiązującą od 1996 roku
w Polsce Międzynarodową Klasyfikacją
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-
10, aby zdiagnozować u dziecka autyzm,
muszą wystąpić nieprawidłowości w na-
stępujących obszarach:
• zaburzenia werbalnego i niewerbalne-
go komunikowania się,
• zaburzenia wzajemnych interakcji spo-
łecznych,
• ograniczone, stereotypowe, powtarza-
jące się wzorce zachowań, zainteresowań
i aktywności.

O deficytach i dysfunkcjach w porozu-
miewaniu się zarówno werbalnym jak
i niewerbalnym świadczą np.:
• brak gaworzenia,
• brak wskazywania,
• opóźniony rozwój mowy,

• brak reakcji na własne imię,
• niewykonywanie poleceń (wydaje się,
że dziecko jest głuche),
• niewskazywanie obrazków w książecz-
kach,
• branie ręki dorosłego by coś mu poka-
zać – dziecko nie posługuje się własnym
palcem.

Ponadto ważne jest zwracanie uwagi na
nieprawidłowości w rozwoju społecznym
dziecka zwłaszcza na brak zdolności
w uczestniczeniu w naprzemiennych inte-
rakcjach społecznych, a w tym:
• ignorowanie ludzi,
• nieinteresowanie się innymi dziećmi,
preferowanie samotnych zabaw,
• niewyciąganie rąk do ludzi,
• nieuśmiechanie się, nieodwzajemnia-
nie uśmiechu, bądź wybuchanie śmie-
chem nieadekwatne do sytuacji,
• niechęć do zabaw grupowych,
• brak naśladowania,
• brak kontaktu wzrokowego bądź ten
kontakt jest krótki i wymuszony,
• nieposzukiwanie pocieszenia i nieofe-
rowanie go innym – brak empatii,
• małe zainteresowanie się kontaktem
fizycznym z innymi osobami.

Bardzo ważne jest też wychwytywanie
obecności sztywnych wzorców zachowa-
nia, aktywności i zainteresowań. W tym
względzie trzeba zwracać uwagę na:
• niewłaściwy sposób wykorzystania
przedmiotów,
• nietypową zabawę niezgodną z prze-
znaczeniem zabawki,
• przybieranie nietypowych póz,
• noszenie przedmiotów, bez których nie
wyobraża sobie dziecko życia,
• silną potrzebę identyczności w otocze-
niu (dziecko nie lubi jakichkolwiek zmian
w ustawieniu jakichś przedmiotów, w roz-
kładzie dnia, potrawach, itp.).

Istotna jest też obserwacja zaburzeń
związanych z przetwarzaniem bodźców
sensorycznych danego dziecka, w tym np:
• niezwykłe zainteresowania wzrokowe,
• nietypowe reakcje na dźwięki,
• brak reakcji na ból, zimno lub gorąco,
• nietypowe reakcje na dotyk,
• zachowania autoagresywne,
• nietypowe reakcje na zapachy, nad-
wrażliwość smakowa itp.

Wyszczególnione tutaj zostały tylko
niektóre przykładowe symptomy auty-
zmu. Jeżeli rodzice sami widzą u swojego
dziecka te lub inne niepokojące objawy,
powinni zgłosić się do psychologa, logo-
pedy, pedagoga w celu wyjaśnienia proble-
mów dziecka. Dopiero specjalistyczna
diagnoza dzieci z w/w problemami (psy-
chiatryczna psychologiczna, logopedycz-
na) daje możliwość korzystania z pomo-
cy, która dziecku autystycznemu jest bez-
względnie potrzebna. Im wcześniej jest
rozpoczęta, tym lepiej dla dziecka i jego
funkcjonowania w przyszłości.

Patrząc z perspektywy lat pracy z dzieć-
mi autystycznymi stwierdzam, że nie ma
dwójki dzieci z autyzmem czy Zespołem
Aspergera takich samych. Konfiguracja trud-
ności dziecka jest w każdym przypadku nie-
co inna. Stąd diagnoza niejednokrotnie jest
skomplikowana i wymagająca dokładnej
obserwacji w różnych środowiskach, zawsze
z uwzględnieniem całości dziecka: jego sfe-
ry poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Ogromnie ważny jest wnikliwy wywiad
z rodzicem, który pokazuje nam rozwój
dziecka od pierwszych dni życia.

Dziecko ze zdiagnozowanym auty-
zmem i Zespołem Aspergera, to dziecko
wymagające szeroko pojętej indywiduali-
zacji i wszechstronnej pomocy, dlatego też
żadne nie powinno być pominięte.

Szkolenie dla wychowawców przed-
szkoli spotkało się z dużym zainteresowa-
niem, ponieważ nauczyciele coraz częściej
spotykają się z dziećmi z dużymi trudno-
ściami w zachowaniu, reagowaniu, myśle-
niu i szukają pomocy, ponieważ często ich
dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
ogrom wiedzy i różnorodne techniki i me-
tody pracy są niewystarczające, gdy do czy-
nienia mamy z dzieckiem autystycznym.

Rozmowa z nauczycielami pokazała, że
łatwiej będzie im obecnie zwrócić uwagę
na niepokojące zachowania dziecka i za-
proponować rodzicom wizytę u specjalisty.

Na zakończenie chciałam podzięko-
wać wszystkim osobom biorącym udział
w szkoleniu za zaangażowanie i zrozumie-
nie problemu, a co za tym idzie, chęć po-
mocy dzieciom z zaburzeniami rozwojo-
wymi ze spektrum autyzmu.

Bogusława Karaś
psycholog PPP w Strzyżowie

  Zdrowie dziecka

Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera
Autyzm (Zespół Aspergera – lżejsza postać autyzmu) jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że
u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.
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To one nas
wprost zadziwiają!
„Są między nami także inni
Trochę niesprawni, ale niewinni
Serduszka ich tak samo biją
Dziękując Bogu za to, że żyją
Podajmy rękę siostrze, bratu
Nie sądźmy – nie są z innego świata
Ich radość często nas ujmuje
Za swą sprawność i urodę powiedz
Boże dziękuję!”

„WEŹ PARAGON”
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie, pragnie poinfor-

mować, iż wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku wraz z nadej-
ściem wakacji rozpoczęła się kolejna odsłona letniej akcji „WEŹ
PARAGON”, koordynowanej przez Ministerstwo Finansów.

Akcja jest prowadzona na terenie całego kraju. Pracownicy
urzędów skarbowych, izb skarbowych i urzędów kontroli skar-
bowej będą wskazywać, jak ważną rolę odgrywa ewidencjonowa-
nie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Czynności w tym
zakresie będą przeprowadzane nie tylko w godzinach pracy Urzę-
du, ale także w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni
wolne od pracy.

Kampania ta ma służyć podnoszeniu świadomości społecz-
nej i zwróceniu uwagi na znaczenie ograniczania szarej strefy
i wzmacniania warunków uczciwej konkurencji.

Główne przekazy tej akcji mają na celu podkreślenie, że bio-
rąc paragon: zapewniasz sobie prawo reklamacji, wspierasz
uczciwą konkurencję, ułatwiasz sobie porównanie cen, zysku-
jesz pewność, że nie zostałeś oszukany, zmniejszasz szarą strefę.
PRZY KAŻDEJ TRANSAKCJI SPRZEDAJĄCY WINIEN WRĘ-
CZYĆ KUPUJĄCEMU PARAGON FISKALNY BEZ PODEJMO-
WANIA PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH CZYNNOŚCI!!!

Listy
do redakcji

Nie dawno uczestniczyłam w kościele
pod wezwaniem J.S. Pelczara w Strzyżo-
wie we Mszy Świętej na zakończenie roku
szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych.
Ten dzień, 24 czerwca, był podwójną uro-
czystością – zakończeniem roku szkolne-
go oraz I Komunią Świętą ich koleżanki
Kasi. Aż trudno przekazać moje odczucia
z tej uroczystości, zresztą nie tylko moje.
Była to tak podniosła chwila dla nas spraw-
nych i zdrowych.

W tych dzieciach było tyle radości
i prostoty a wyrażały to w swoich posta-
wach, choć zachowanie mogło być inne,
to przecież zrozumiałe.

Jak mogły i potrafiły, tak śpiewem
i gestami chwaliły Boga, a czyniły to
z wielką radością. Zastanawiam się czy za-
wsze w zdrowych dzieciach jest tyle rado-
ści. Bo nawet przeżywanie I Komunii Św.

to dla wielu tylko przechwałki kto dostał
droższy prezent.

Dla tych dzieci niesprawnych radość
stanowią małe rzeczy i bycie razem ze
sobą, jak w dobrej rodzinie oraz uśmiech
i życzliwość.

Nad tym pracują oddane im osoby,
przede wszystkim rodzice w domu, a w szko-
le nauczyciele i wychowawcy. Dlatego tą
drogą chcę podziękować wszystkim, którzy
to czynią. Siostrze Danucie, która uczy i przy-
bliża Boga, przygotowując na spotkanie
z nim podczas I Komunii Świętej, opiekują-
cym się kapłanom, pani dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie.
A wszystkim sprawnym i zdrowym chcę
przypomnieć, że: „Miłość do cierpiących jest
znakiem i miarą poziomu cywilizacji i roz-
woju narodu”.

Uczestnik M.A.

Obowiązek wydania paragonu nie zawsze jest jednak dla
sprzedawcy oczywisty. Paragon jest najprostszym dowodem za-
kupu. Potwierdza on co kupiliśmy, od kogo, kiedy i w jakiej ce-
nie. Dzięki niemu możemy reklamować produkty lub usługi, które
okażą się niezgodne z naszymi oczekiwaniami. Dowód zakupu
musi wydać sprzedawca. Dlatego warto pamiętać o zachowaniu
paragonu lub w przypadku, gdy sprzedawca go nam nie wyda,
poprosić o jego wydanie. W ten sposób tworzymy warunki uczci-
wej konkurencji i eliminujemy z rynku szarą strefę.

Andrzej Dąbrowiecki
naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie
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(i przymrużonym okiem...)

„Roku tegoż pańskiego
Anno Domini kończyć
będę lat siedemdziesiąt
i siedem, znaczy się, jak to
z dawien dawna mawiają,
dwie kosy na mnie idą.
Druga rzecz: podług kalen-
darza i podług pogody sty-
czeń mamy. Do marca, jak
w sam raz, niecałe dwa
miesiące. A przecie stare,
a to znaczy się mądre przy-
słowie powiada: szczęśliwy

starzec, co przeżył marzec”.
Nie spodziewałam się, że książka pol-

skiego autora przyniesie mi tyle radości.
Przeczytałam ją w dwa dni, i stwierdziłam,
że muszę o niej napisać, bo szkoda, żeby
umknęła tym, którzy szukają czegoś ory-
ginalnego i naprawdę zabawnego. Oto jest:

Marian. Zamieszkały we wsi Mużyny, mąż
Apolonii i ojciec piątki dzieci. Marian,
zgorzkniały do samych kostek, przepełnio-
ny nienawiścią do sąsiada, stary tyran ro-
dzinny, konserwatywny do bólu. Marian –
głęboko wierzący, przekonany o swojej nie-
omylności i o tym, że lepszego męża i ojca
wymarzyć sobie nie można. Marian, któ-
rego widzę i słyszę codziennie na ulicy, za
płotem, w samolocie i w telewizji. Marian
– Kargul, Pawlak, Ferdek Kiepski i ojciec
z filmu Kogel-mogel w jednym. Zapew-
niam, że każdy z nas znajdzie tam coś zna-
jomego.

Byliście kiedyś na prawdziwej wsi? Ja
byłam. W zapyziałych latach 80-tych. Ja –

nastolatka, z modną miastową fryzurką,
w dżinsach na szelkach, w białych skar-
petkach, chińskich trampkach koloru czer-
wonego i żółtym chińskim podkoszulku.
Powiem wam szczerze, na powodzenie
w tamtych latach narzekać nie mogłam,
ale takiego rwania, to w życiu się nie spo-
dziewałam. Czułam się tam jak kolorowy
kwiat na śniegu, jak królowa życia, jak
Angelina Jolie prowincji, tylko ta rozdzia-
wiona szeroko gęba nieco mi w utrzymy-
waniu statusu kwiatu przeszkadzała.

Pierwsze zdziwienie przyszło kiedy za-
pytałam o łazienkę. Była! A jakże! Tylko,
że nieczynna i zawalona od góry do dołu
drewnianymi skrzynkami z narzędziami,
roślinami i czymś, co przypominało odcho-
dy królicze. W każdym razie rąk się tam
umyć nie dało bez uprzedniego ukończe-
nia kursu alpinistycznego. Innych potrzeb
fizjologicznych zresztą też nie można było
tam załatwić, bo gospodarze doszli do wnio-
sku, że w domu śmierdzących czynności
się nie wykonuje i samego kibelka w domu
nie posiadali. Sławojka była za domem.

Jako dziewczynka idąca w życiu na dale-
kie kompromisy i wychowywana rozsądnie,
nie protestowałam. To znaczy, nie protesto-
wałam do momentu, kiedy siedząc razu pew-
nego w wygódce i przyglądając się słońcu
wdzierającemu się tam przez szpary, nie spoj-
rzałam sobie w górę i nie zobaczyłam setki
krwiożerczych tarantul, przemieszczających
się po belce nad moją głową w rytmie „pra-
wy do lewego”. Wyskoczyłam z krzykiem,
podciągając w biegu majciochy i dając ga-
wiedzi wiszącej na płocie powody do plo-
tek. Od tamtej pory wchodziłam do wygód-
ki jedynie w plastikowej płachcie, używanej
przez tamtejszego Mariana jako peleryna.
Ubzdurałam sobie, że pająk „padnięty na
pelerynę” dozna poślizgu i wyląduje w czar-
nej dziurze, zamiast na moich gładkich i ró-
żowych czterech literach.

Kąpać też się można było, a jakże!
W czymś, co nazywano parnikiem. Po-
mieszczenie to służyło głównie do gotowa-
nia ziemniaków, albo też ziemniaczanych
obierek dla bydlątek. W celu wykonania
ablucji, należało rozebrać się do rosołu
i umyć wszystkie członki w plastikowej mi-
sce, z pomocą wrzątku z gara na piecu. Nie-
stety, parnik miał okna wielkości drzwi ta-
rasowych. Widać gospodarze nie przewi-
dzieli, że będą gościć gwiazdę na gościn-
nych występach. Tak, tak... kto zgadł? Pla-
stikowa płachta Mariana pomagała mi za-
chować czystość. Właziłam pod nią razem

z miską, zupełnie nie zwracając uwagi na
pukania w szybę i szarpanie za klamkę,
i męcząc się okropnie próbowałam utrzy-
mać ciało w jako takiej czystości.

Telewizor? Był, ale zepsuty i nikt nie
miał czasu się tym martwić. Gospodarze
chodzili spać o godzinie 20.00, a wstawali
około 3.00 nad ranem. Autobus czasem się
zatrzymywał, a czasem nie. Takie miejsce
zapomniane przez wszystkich, ale za to
z uroczą rzeczką, i dużą ilością zieleni.

Spodobałam się. Zachciano mnie na
żonę. Okazało się, że kawaler, którego ze
względu na ilość zmarszczek brałam za
40-latka, jest ode mnie starszy jedynie
o 5 lat. Powiedział, że poczeka aż nieco wy-
dorośleję. Pokazał mi kury, owce, krowy, gęsi
i pola, pola, pola. I to wszystko miało być
moje. Przez moment, w mojej szalonej gło-
wie zrodził się przepiękny obraz mnie rol-
niczej, wstającej bladym świtkiem, owinię-
tej jeno białym giezłem, z głową przyozdo-
bioną kwietnym wiankiem i karmiącej uro-
cze gąsięta, kaczęta i świnięta z ręki, a po-
tem bawiącej się z owieczkami do wieczora.

Niestety, nie udało się. Kawaler w ra-
mach testu poprosił mnie o zrobienie mu
kromki z salcesonem. Brzydząc się niemi-
łosiernie, wzięłam tłuściznę w rękę przez
papier, wyszukałam odpowiedni nóż i za-
częłam „robić kromkę”. Ciosać – to słowo
w moim wypadku byłoby chyba bardziej
odpowiednie. Kawaler i jego matka przy-
glądali się temu ze spokojem ludzi, których
ze strony miastowych nic nie zdziwi.
W kromkę włożyłam, oprócz salcesonu
i sporej ilości masła, własne serce i całą
sympatię dla wiejskiego stylu życia. Nie-
stety, to kawaler nie zdał testu na narzeczo-
nego. Nie był w stanie otworzyć ust na taką
szerokość, żeby kromka gładko tam wje-
chała. Trzymając pajdziocha dwoma ręka-
mi, próbował nagryzać toto w różnych miej-
scach, masło lało mu się między palcami,
a kawałki salcesonu, wielkie jak brykiety
na grilla, wyjeżdżały ze środka. Czego nie
upchnął palcem z powrotem do wewnątrz,
lądowało na jego spodniach, i szusowało
jak Alberto Tomba w dół nogawki i na pod-
łogę. Kręcił głową, próbował podejść kro-
mę z lewej, z prawej, od góry i z dołu. I nie
dał rady. Znaczy, na męża się kiepsko nada-
wał. Mąż powinien umieć zjeść to, co żona
ugotuje. Prawda?

Cóż, zostałam żoną miastową, ale pla-
stikową płachtę zatrzymałam na zawsze.

Tekst: Czarny Pieprz,
rysunek: Pan Pieprz

A kiedy Marian ze schodów spadł,
to całkiem mu się pozmieniał świat,
czyli zapiski przedśmiertne i wsi moja kochana
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Najazd na Strzyżów – Bieleń bierze Giga, Łopata
Mega, Cierniak najszybszym Hobbystą

Na starcie VI Maratonu Rowerowego stanęła rekordowa liczba uczestników

10 śmiałków przebiegło pieszo trasę dy-
stansu Hobby

Przy krytej pływalni CSTiR zorganizowało zawody dla dzieci

Kolarze mieli do wyboru trzy dystanse: Hobby – 20 km,
Mega – 55 km i Giga – 69 km. Krótsza trasa biegła terenami
Brzeżanki oraz Bonarówki, a dłuższe dystanse po terenie Czar-
norzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkową
atrakcją, po raz kolejny, była możliwość przejazdu przez prze-
piękny Rezerwat Herby a kolarze spotkali tam to, co lubią –
techniczne single najeżone kamieniami oraz korzeniami
a wszystko pomiędzy urokliwymi skałkami. Przygotowaliśmy
też wyjątkowe, kute medale, a wszyscy zajadali się strzyżowską
krówką z Roksany, ufundowaną przez Fundację na Rzecz Roz-
woju Kultury Ziemi Strzyżowskiej.

Pogoda dopisywała od kilku dni i już wtedy było wiadomo po
ilości zgłoszeń, że rowerzyści nie zawiodą, a w dniu zawodów po-

biliśmy rekord frekwencji. 463
śmiałków stanęło na starcie II
edycji Cyklokarpaty.pl a doli-
czając do tego 100 dzieciaków,
które wystartowały w zawo-
dach zorganizowanych przez
Centrum Sportu Turystyki
i Rekreacji w Strzyżowie na tra-
sie przy krytej pływalni „Oty-
lia”, możemy mówić o rowe-
rowym najeździe na Strzyżów.
Nietypowym wydarzeniem był
start 10 śmiałków, głównie
z Teamu Biegowego Strzyżów,
którzy o godzinie 10.40 wybie-
gli na trasę dystansu Hobby.

3,2,1 i... start!
O godz. 11:00 ruszyli zawodnicy, którzy mieli do pokonania

55 i 69 km. Na dystansie Giga klasą dla siebie był Mateusz Bie-
leń – Fil-bike Rzeszów, wygrywając z kilkuminutową przewagą
nad Krystianem Pirógiem z NKK – JMP profesjonalna odzież
narciarska, trzeci dojechał Krzysztof Gajda – Jedlicze Team.

Dystans Mega rozstrzygnęli na finiszu Łopata z Kwiatkiem.
Ostatecznie to Krzysztof Łopata pokonał swojego klubowego
kolegę Wojciecha Kwiatka z Millenium Hall Piaseco Team,
a trzeci był Sławomir Dziwisz z Fil-bike Rzeszów.

O 11.30 wystartowali zawodnicy dystansu Hobby i tutaj bez-
sprzecznym zwycięzcą okazał się Jakub Cierniak z KrynicaSKI
UKS PG Wojnicz, 4 minuty po nim wjechał Jakub Rusin DKK
Gryf, a trzeci był Adrian Szczepina z SCHC TEAM.

Zawodnicy walczyli z trudami trasy a dodatkowo upał u wie-
lu zawodników powodował skurcze. Na szczęście Essentia Vitae
lała się strumieniami i nikt nie był spragniony, a zawodnicy przy-
jeżdżali z uśmiechami na twarzy.

Nasi zawodnicy także postanowili wystartować i tak: Agniesz-
ka Wilczyńska na trasie Hobby zajęła 4 miejsce w kategorii HK2,
a Ewelina Borowska-Pawluś była 10 w HK3. Na dystansie Mega
startowało 6 naszych zawodników. Wysokie miejsce zajęła Ola
Stodolak, będąca 3 zawodniczą kategorii MK1, a w kategorii M2
Karol Macek był 23, Bartłomiej Jachimowski 39. Wysokie miej-
sce mógł zając Łukasz Szlachta, jadący w pierwszej dziesiątce
open, dającej 3 miejsce w kategorii M3, niestety, defekt na około
40 kilometrze pozbawił go szansy i ostatecznie zajął 18 miejsce.

Maraton został zorganizowany m.in. dzięki: Gminie Strzyżów,
która udzieliła dotacji na realizację zadania. Wsparcie finansowe
a także rzeczowe nieśli również inni darczyńcy, tj.: Gmina Frysztak,
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, CSTR Strzyżów, DK „Sokół”,
Zagroda – przetwarzanie odpadów, Okno Styl – stolarka okienna
i drzwiowa pana Jacka Mularskiego, sieć sklepów Zielony Koszyk,
Lary Zębatka – sklep i serwis z Rzeszowa, Gaskop – systemy solar-
ne, Wektor-Styl – meble na wymiar, Nadleśnictwo Strzyżów, PGKiM
w Strzyżowie, Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, GOSiR Frysztak,
Restauracja Eldorado, AdMultimedia, Midas. Patronatem medial-
nym imprezę objęły Nowiny i Nowiny24.

Strzyżów MTB Team

Już po raz VI, w dniu 8 czerwca br., Kolarskie Stowarzy-
szenie Strzyżów MTB Team było organizatorem Strzyżow-
skiego Maratonu Rowerowego zaliczanego do cyklu Cy-
klokarpaty.pl. Cały poprzedzający tydzień ciężko praco-
waliśmy na trasie, sprzątając i znakując każdy dystans
tak, aby nikt nie miał wątpliwości, że przyjechał do Strzy-
żowa – miejscówki, którą wielu kolarzy ma wpisaną
w kalendarz od dawna. Niektórzy mają z nią swoje osobi-
ste porachunki i muszą pokazać kto tym razem będzie górą.
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Kibicować kolarzom
przybyli także przedstawicie-
le władz samorządowych:
Marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław
Ortyl, Starosta Strzyżowski
Robert Godek, Burmistrz
Strzyżowa Marek Śliwiński
a także m.in. Maria Rzeźni-
kiewicz – przedstawicielka
MKK NSZZ „Solidarność”
w Strzyżowie oraz Anna
Dziadek z NSZZ „Solidar-
ność” Oświata i Wychowanie
w Strzyżowie.

Zanim kolarze wyruszyli
by pokonać 144 km i zmie-
rzyć się z czterema górskimi
premiami, dwukrotnie okrą-
żyli Strzyżów trasą wiodącą
przez ul. Mostową, Gbiska, Wysoką Strzyżowską,
Dobrzechów, ul. 1-go Maja aż do Rynku, gdzie ro-
zegrana została premia specjalna. Niezbędne w tym
czasie zabezpieczenie trasy przejazdu wymagało
czasu i zaangażowania licznych osób: funkcjonariu-
szy Policji, strażników miejskich oraz strażaków
z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy dbali
o bezpieczeństwo zarówno kolarzy, jak i zmotory-
zowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Przed godziną 11:30 kolarze pędzili już droga-
mi gminy Niebylec, następnie malowniczą trasą
przez Pogórze Dynowskie aż do Jarosławia, gdzie
na Rynku zlokalizowana była meta. Jako pierwszy
z wynikiem 3:26.20 linię mety przejechał Jacek Mo-

rajko z CCC Polsat Polkowice. Miejsce
drugie zdobył Adam Stachowiak z Team
Idea a miejsce trzecie należało do Wło-
cha – Davide’a Ballerini. Zwycięzcą ca-
łego wyścigu został Kamil Zieliński
z grupy Mexller.

Impreza jak co roku skierowana była
także do najmłodszych uczestników,
którzy mieli okazję spróbować swoich
sił w 6. Miniwyścigu Solidarności.

W Strzyżowie w czterech katego-
riach wiekowych wystartowało 14 za-
wodników i zawodniczek w wieku do
13 lat. Mali rowerzyści z dużym zaan-
gażowaniem pokonywali trasę wyzna-
czoną wokół Strzyżowskiego Rynku.
Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kową nagrodę.

Aneta Kozioł

Podziękowanie za zorganizowanie startu do 5 etapu Wyścigu złożył na ręce burmistrza Marka Śliwińskiego dyrektor imprezy
Tadeusz Skorek

Zawodników wystartował Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Start do 5 etapu 25. Wyścigu „Solidarności”
i Olimpijczyków w Strzyżowie

5 lipca przed południem na strzyżowski Rynek przybyli miłośnicy kolarstwa oraz wszyscy ci, którzy chcieli pokibicować
uczestnikom 25. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Ze Strzyżowa startował 5, ostatni etap wyścigu, który, jak się
później okazało, wygrał Jacek Morajko z CCC Polsat Polkowice.

Fot. M. Marczak (2)

Fot. M. Wójcik

Uczestnicy Miniwyścigu przygotowują się do startu
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Ogólnopolski Głos
Profilaktyki

w powiecie strzyżowskim

14 czerwca odbył się „Ogólnopolski Głos
Profilaktyki”. Impreza profilaktyczna
miała za zadanie poruszyć serca wolne
od uzależnień, przemocy i obojętności.
W powiecie strzyżowskim happeningi
przeprowadzone zostały w Strzyżowie
i we Frysztaku.

Celem „Ogólnopolskiego Głosu Pro-
filaktyki” jest edukacja młodzieży i doro-
słych w zakresie przeciwdziałania zjawi-
skom patologii społecznej, promowanie
mody na życie wolne od uzależnień, a tak-

że promocja innowacyjnych działań z za-
kresu profilaktyki.

„Ogólnopolski Głos Profilaktyki” na
terenie naszego powiatu odbył się w Strzy-
żowie i we Frysztaku. W czasie trwania
imprez odbyły się happeningi oraz różne-
go rodzaju konkursy, zabawy dla dzieci
i młodzieży.

Podczas trwania imprezy była możli-
wość rozmowy z przedstawicielami sane-

Kronika

Policyjna

czerwiec-lipiec 2014

pidu, komisji ds. rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, pedagogami i na-
uczycielami, strażakami, Policji, jak rów-
nież przedstawicielami innych różnych
instytucji działających na terenie powia-
tu strzyżowskiego. Ponadto policjanci
przygotowali pokaz sprzętu, którym na
co dzień się posługują. Dzieci mogły
ubrać się w niektóre elementy policyjne-
go wyposażenia.

Komenda Powiatowa Policji w Strzy-
żowie składa podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania
i przeprowadzenia akcji.

Ruszyła kampania „Nigdy
nie jeżdżę po alkoholu”

„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” to hasło
ogólnopolskiej kampanii, której celem
jest integracja i aktywizacja społeczeń-
stwa wokół zasady: piłeś – nie jedź! Part-
nerem merytorycznym akcji jest Komen-
da Główna Policji.

Podkarpaccy policjanci przyłączają się
do kampanii.

Podczas działań na drogach, takich jak
np. „Alkohol i narkotyki” czy „Trzeźwy
poranek” będą rozdawać kontrolowanym
kierowcom specjalnie przygotowane na-

klejki ze znaczkiem przekreślonych klu-
czyków i hasłem „Nigdy nie jeżdżę po al-
koholu”. Umieszczone na tylnej szybie
samochodu znaczki będą wyrazem spo-
łecznego sprzeciwu wobec pijanych kie-
rowców.

Na potrzeby kampanii uruchomiona
została specjalna strona internetowa –
www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl, na któ-
rej znaleźć można informacje o podejmo-

wanych działaniach, a także o obowiązują-
cych w Polsce przepisach i sankcjach doty-
czących jazdy pod wpływem alkoholu.

Zadbajmy o bezpieczeństwo
podczas wypoczynku nad

wodą

Piękna pogoda, wysokie temperatury za-
chęcają do korzystania z kąpieli. Nieste-
ty, odpoczynek nad wodą nie zawsze koń-
czy się szczęśliwie. Apelujemy o rozwagę
podczas relaksu m.in. nad rzekami i je-
ziorami. Bezpieczna kąpiel zależy tylko
od nas samych.

Trwają wakacje, piękna pogoda sprzyja
spędzaniu czasu nad wodą. Jak wynika
z policyjnych statystyk, jest to również
okres, kiedy dochodzi do wielu wypadków
podczas kąpieli. Na Podkarpaciu od po-
czątku roku utonęło czternaście osób. Naj-
młodsi, jak i ich opiekunowie nie zawsze
pamiętają, że woda, nawet ta pozornie spo-
kojna, jest groźnym i niebezpiecznym
żywiołem. Oprócz przyjemności wypo-
czywania nad nią, niesie ze sobą również
zagrożenia.

Policja apeluje – kąpmy się w miejscach
do tego wyznaczonych! Korzystanie z nie-

strzeżonych kąpielisk i wchodze-
nie do wody w miejscach niedo-
zwolonych może być niebezpiecz-
ne! Przypominamy podstawowe
zasady bezpieczeństwa, o których
należy pamiętać podczas wypo-
czynku nad wodą i kąpieli.
• Kąp się w miejscach odpo-
wiednio zorganizowanych i ozna-
kowanych, będących pod nadzo-
rem ratowników.
• Pod żadnym pozorem nie
wchodź do wody po spożyciu al-
kohol lub pod działaniem środka
odurzającego.
• W czasie kąpieli nie krzycz
i dla zabawy nie wzywaj pomocy, je-
śli faktycznie nie jest ci potrzebna.
• Nie wchodź do wody bezpo-
średnio po obfitym posiłku czy
dłuższym opalaniu.
• Przed wejściem do wody
skorzystaj z natrysku, a jeśli go nie
ma, to ochłodź ciało wodą.

• Nigdy nie skacz do wody w miejscach
nierozpoznanych.
• Nadzoruj dzieci bawiące się w wodzie,
również gdy potrafią pływać. Zwykłe za-
chłyśnięcie wodą może skończyć się uto-
nięciem.
• Korzystając ze sprzętu pływającego
zawsze sprawdzaj jego sprawność i ubieraj
kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie za-
kładaj kamizelkę dziecku.
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Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
• brak umiejętności pływania,
• brawura, przecenianie swoich sił
i umiejętności pływackich,
• pływanie w stanie nietrzeźwym – alko-
hol powoduje zaburzenia zmysłu, równo-
wagi i orientacji,
• niedocenianie niebezpieczeństwa
w wodzie,
• pływanie w miejscach zabronionych,
• skoki „na główkę” do wody w niezna-
nym miejscu.

W związku z trwającym sezonem tury-
stycznym Ministerstwo Sportu i Turystyki
wraz z Policją i innymi partnerami pro-
wadzą kampanię informacyjno-edukacyjną
„Bezpieczna woda”. Jej celem jest popula-
ryzacja i podniesienie świadomości społecz-
nej w zakresie bezpiecznego wypoczynku na
wodach i terenach przywodnych. Akcja skie-
rowana jest przede wszystkim do dzieci
i młodzieży, ale również do dorosłych.

Szczegółowe informacje na temat ak-
cji na stronie internetowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

Ślubowanie
nowo przyjętego policjanta

7 czerwca w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Strzyżowie odbyło się uroczyste
ślubowanie nowo przyjętego policjanta.
Ślubowanie przyjął Komendant Powia-
towy Policji w Strzyżowie mł. insp. Ro-
bert Makowiec w obecności naczelników
poszczególnych wydziałów komendy
w Strzyżowie.

„... ślubuję służyć wiernie Narodowi,
chronić ustanowiony Konstytucją Rze-
czypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego
obywateli, nawet z narażeniem życia...”.

Takie ślubowanie w gabinecie Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Strzy-
żowie złożył nowo przyjęty policjant.
Funkcjonariusze wypowiadając słowa
przysięgi przed komendantem powiato-
wym oraz naczelnikami wydziałów zde-
klarował gotowość pełnienia służby na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu strzyżowskiego. Ślubując wziął na
siebie szereg nowych obowiązków i wy-
rzeczeń związanych z pracą w Policji.

Teraz czeka go kilkumiesięczne szkole-
nie zawodowe w szkole policyjnej, po
którym powróci do Strzyżowa, zasilając
struktury komendy powiatowej.

23 Rzeszowski Rajd
Samochodowy

– utrudnienia w ruchu

W dniu 8 i 9 sierpnia przez teren powia-
tu strzyżowskiego przebiegać będą od-
cinki specjalne 23 Rzeszowskiego Raj-
du Samochodowego. Związane to będzie
z utrudnieniami w ruchu, jakie nastąpią
w czasie rajdu.

Odcinek specjalny OS 1-3 Godowa
w dniu 8 sierpnia 2014 roku przebiegał bę-
dzie: start ze Strzyżowa – okolice Ośrodka
Maszynowego – ul. Modrzewiowa w Strzy-
żowie, potem samochody przejadą do Go-
dowej (drogą gminną, biegnącą równole-
gle do drogi wojewódzkiej W 989 przez m.
Godowa), następnie do Żyznowa. Meta:
skrzyżowanie drogi gminnej (Pod So-
chówką) z drogą wojewódzką 989).

Przewidywany czas zamknięcia dróg na
tym odcinku w godzinach 10:00 – 17:30.
Zalecane objazdy: do Strzyżowa – ul. Mo-
drzewiową w kierunku m. Żarnowa.

Odcinek specjalny OS 6-9 Wysoka
w dniu 9 sierpnia 2014 przebiegał będzie:
start z Brzeżanki (okolice skrzyżowania
dróg na Bonarówkę i na Brzeżankę), na-
stępnie samochody przejadą drogą gminną
do m. Wysoka Strzyżowska przez przysiół-
ki Sękówka, Stodolina.

Następnie wyjadą na drogę powiatową
P 1937 relacji Wysoka Strzyżowska –
Brzeżanka, po czym przejadą odcinkiem
drogi gminnej (Za Kopytkiem), do skrzy-
żowania z drogą powiatową P 1927, gdzie
dojadą do mety.

Przewidywany czas zamknięcia dróg na
tym odcinku w godzinach 07:00 – 16:00.
Na trasie rajdu – brak możliwości zorga-
nizowania objazdów.

Kibicujmy, ale z głową!

1. Nie stawaj i nie wchodź za taśmę – stój
za ostatnią taśmą
2. Nie stawaj na zewnętrznej stronie za-
krętu
3. Oglądaj z bezpiecznej odległości oko-
ło 10 do 20 metrów od trasy
4. Na wybrane miejsca widokowe przy-
jedź wcześniej, bo drogi zamknięte będą
już na 1,5 godziny przed startem.

Policjanci zatrzymali
poszukiwaną listem gończym

Policjanci Zespołu Patrolowo-Interwen-
cyjnego zatrzymali 29-letnią kobietę.
Była poszukiwana w celu odbycia kary
pozbawienia wolności. Kobieta ukrywa-
ła się przed wymiarem sprawiedliwości.

Policjanci patrolujący teren Strzyżowa,
około godz. 10 w niedzielę 20 lipca, za-
uważyli kobietę, która wyglądem przypo-
minała osobę poszukiwaną. Po sprawdze-
niu danych w policyjnym systemie infor-
macyjnym, funkcjonariusze potwierdzili,
że legitymowana to 29-letnia mieszkanka
powiatu strzyżowskiego, poszukiwana na
podstawie listu gończego wydanego przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XVI Zamiej-
scowy Wydział Karny z/s w Strzyżowie.
Poszukiwana w 2013 r. została skazana na
karę pozbawienia wolności w wymiarze
8 miesięcy za oszustwo.

Kobieta trafiła do Aresztu Śledczego
w Nisku.

Tekst i fot. mł. asp. Katarzyna Ciuba
asystent ds. informacyjno-prasowych

KPP w Strzyżowie
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III Festiwal
Kultury Dziecięcej
- Strzyżowskie
Michałki 2014

Najmłodszy uczestnik
festiwalu
Hubert Grzebień

Recital gwiazdy Magdy Dureckie
j

Bartłomiej
Piwowar



Fot. P. Krok, A. Korabiowska

Jubileuszowo
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Dziecka




