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Z satysfakcją informuję, że obok Par-
ku Wodnego w Strzyżowie zostały
zainstalowane urządzenia rekreacyj-
ne, umożliwiające doskonalenie
sprawności fizycznej, tzw. siłownia
zewnętrzna.

Wykonawca, urządzenia oraz miejsce
instalacji zostały uzgodnione z mło-
dzieżą strzyżowskiego LO uczestniczącą
w projekcie „Obywatel Pro”, który za-

kłada twórcze działanie młodzieży na
rzecz swoich szkół i społeczności lokal-
nych. Ostatecznie zdecydowaliśmy
wspólnie, że najbardziej optymalnym
rozwiązaniem będzie instalacja urzą-
dzeń, z których korzystać będą mogli nie
tylko młodzi mieszkańcy naszej gminy,
ale również starsi, którzy coraz chętniej
dbają o swoją sprawność fizyczną.

Wszystkim mieszkańcom miasta
i gminy życzę przyjemnego korzystania
z zainstalowanych urządzeń i zachęcam

Burmistrz komentuje

W Strzyżowie powstał kolejny
obiekt rekreacyjny

Fot. A. Kozioł

do użytkowania kolejnego już w naszym
mieście obiektu rekreacyjnego, służące-
go rozwojowi sprawności f izycznej
mieszkańców. Wierzę również, że bę-
dzie to miejsce integracji  pokoleń
– w każdym wieku istnieje przecież po-
trzeba, a wręcz konieczność dbałości
o swoją sprawność i kondycję. Jednocze-
śnie apeluję o poszanowanie urządzeń,
które są naszym wspólnym dobrem.

Jednocześnie informuję potencjal-
nych „inwestorów”, że istnieje możli-
wość zamontowania kolejnych stanowisk
do ćwiczeń, na których podmioty, które

je sfinansują, mogłyby umieścić swoje
dane czy loga. Będzie to niewątpliwie
szczytny gest na rzecz lokalnej społecz-
ności a także doskonała okazja do zare-
klamowania się.

Dziękuję Strzyżowskiemu Towarzy-
stwu Rozwoju Sportu za współfinanso-
wanie projektu a Centrum Sportu Tury-
styki i Rekreacji za współudział w insta-
lacji sprzętu.

Burmistrz Strzyżowa
Marek Śliwiński
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programu pod nazwą „Wspieranie rozpro-
szonych, odnawialnych źródeł energii.
Część 4. Prosument – linia dofinansowa-
nia z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł ener-
gii”. Dofinansowaniem objęte są zakupy
i montaż instalacji wykorzystujących od-
nawialne źródła energii do produkcji ener-
gii elektrycznej oraz ciepła i energii elek-
trycznej na potrzeby istniejących lub bu-
dowanych budynków mieszkalnych. Te
urządzenia to kolektory słoneczne, pom-
py ciepła, kotły na biomasę, panele foto-
woltaiczne, elektrownie wiatrowe i ukła-
dy mikrokogeneracyjne. Dofinansowanie
udzielane jest w formie pożyczki wraz
z dotacją do 100% kosztów kwalifikowa-
nych instalacji, w tym w formie dotacji
w wysokości 20% dla kolektorów słonecz-
nych, pomp ciepła, kotłów na biomasę
i 40% dla paneli fotowoltaicznych, elek-
trowni wiatrowych i układów mikrokoge-
neracyjnych. Pożyczka udzielana jest
z oprocentowaniem 1% w skali roku,

z okresem spłaty do 15 lat. Maksymalny
koszt kwalifikowany dla budynków będą-
cych własnością osób fizycznych wynosi
100 tys. zł dla jednego źródła OZE i 150
tys. zł dla kilku źródeł OZE, a dla spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych kosz-
ty kwalifikowane wynoszą odpowiednio
300 tys. zł i 450 tys. zł.

Bezpośrednim beneficjentem progra-
mu są jednostki samorządu terytorialne-
go (jst), które zbierają zgłoszenia chętnych
do uczestniczenia w programie, podpisują
wstępne umowy z każdym z uczestników,
sporządzają wniosek o dofinansowanie.
Wniosek gminy o dofinasowanie podda-
wany jest ocenie formalnej, ocenie ekolo-
giczno-technicznej i finansowej. Po nego-
cjacjach warunków dofinansowania
i uszczegółowieniu realizacji przedsię-
wzięcia podejmowana jest przez NFO-
ŚiGW decyzja o dofinansowaniu, której

Jan Półzięć

Odnawialne źródła energii
Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii w stosunku do tradycyjnych
– ropy, węgla, gazu ziemnego – trwa już od wielu lat. Pojawiły się odna-
wialne źródła energii – promieniowanie słoneczne, wiatr, ciepło wnętrza
ziemi, wody termalne, energia fal morskich – i są one w coraz większym
stopniu wykorzystywane.

W Polsce odnawialne źródła energii
(OZE) dostarczają coraz więcej energii
wytwarzanych przez różne urządzenia
– kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe
ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła,
elektrownie wodne, biogazownie. W do-
kumencie przyjętym przez polski rząd pod
nazwą „Polityka energetyczna Polski do
2030 roku” zakłada się, że w 2020 roku
15% wytworzonej energii w Polsce pocho-
dzić będzie z OZE, a w roku 2030 będzie
to już 20%. Podejmowane są różnorakie
działania mające na celu zachęcenie do
czerpania energii z OZE dla własnych
potrzeb przez jak największą liczbę zwy-
kłych ludzi. Jednym z takich działań było
dofinansowanie w wysokości 45% kosztu
inwestycji zakładania instalacji ogrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej przez kolekto-
ry słoneczne. W naszej gminie z tego pro-
gramu skorzystało ponad dwustu właści-
cieli domów jednorodzinnych i już od
roku 2012 w sporej części ciepła woda użyt-
kowa ogrzewana jest u nich przez energię
promieni słonecznych. Z moich obserwa-
cji wynika (mam założone kolektory sło-
neczne), że w miesiącach letnich, kiedy
nie zużywam gazu do ogrzewania budyn-
ku, na podgrzewanie ciepłej wody użytko-
wej zużywam około 1/3 tej ilości gazu,
którą zużywałem przed korzystaniem
z kolektorów słonecznych. Strzyżowski sa-
morząd gminny również korzysta z ener-
gii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody
użytkowej – kolektory słoneczne zamon-
towane są na krytej pływalni oraz na bu-
dynku Miejskiego Zespołu Szkół przy ul.
Daszyńskiego.

Obecnie w coraz większym zakresie
wykorzystuje się energię promieniowania
słonecznego i energii wiatru do wytwarza-
nia energii elektrycznej, zużywanej do
oświetlenia ulicznego oraz do zasilania
urządzeń domowych i produkcyjnych.
Spore doświadczenie w pozyskiwaniu
energii z OZE posiada strzyżowski samo-
rząd gminny. Zamontowanych jest 50 lamp
hybrydowych (ogniwa fotowoltaiczne
i turbiny wiatrowe) na terenach wiejskich
(Grodzisko, Łętownia, Zawadka, Godo-
wa, Żyznów, Żarnowa, Glinik Charzew-
ski, Wysoka Strzyżowska) oraz 60 lamp
hybrydowych i 23 lampy solarne na osie-

dlu Ratośniówki II w Strzyżowie. Pomia-
ry zużycia wytworzonej energii elektrycz-
nej przez lampy w Strzyżowie potwier-
dzają przyjęte do projektowania założenia,
że w sumie te 83 lampy są w stanie w ciągu
roku wyprodukować ponad 30 MWh ener-
gii elektrycznej. Ale nie tylko samorząd
inwestował w OZE. Przykładem jest Cze-
sław Fiołek z Godowej, który przy swoim
zakładzie mięsnym wybudował elektrow-
nię fotowoltaiczną o mocy 20 kW, z której

wytworzoną energię elektryczną zużywa
na bieżąco w trakcie produkcji. Według
wyliczeń wykonawcy instalacji, jednej ze
strzyżowskich firm, inwestycja zwróci się
w ciągu 6-7 lat pomimo, że Czesław Fio-
łek nie korzystał z żadnych form dofinan-
sowania i całą inwestycję pokrył z wła-
snych środków.

Nowa szansa
na dofinansowanie

Pojawia się obecnie szansa dofinanso-
wania instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii przez osoby fizyczne, wspólnoty miesz-
kaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jed-
nostki samorządu terytorialnego. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach

Elektrownia fotowoltaiczna przy zakładzie Czesława Fiołka w Godowej

Fot. GASKOP
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etapem końcowym jest podpisanie umo-
wy o dofinansowaniu pomiędzy gminą
a NFOŚiGW. Po podpisaniu umowy o do-
finasowanie, gmina zleca wykonanie pro-
jektu instalacji i wyłania wykonawcę
wszystkich instalacji zgodnie z Prawem
zamówień publicznych, a więc w drodze
przetargu nieograniczonego. Po podpisa-
niu umowy z wykonawcą robót oraz osta-
tecznych umów z właścicielami lub za-
rządcami budynków mieszkalnych, wyko-
nywane zostają instalacje w poszczegól-
nych budynkach objętych projektem. Fak-
tury za wykonanie poszczególnych etapów
projektu regulowane są z dotacji i pożycz-
ki przekazywanej z NFOŚiGW do gminy
na podstawie zestawienia faktur od wyko-
nawcy. Po zakończeniu inwestycji, właści-
ciele lub zarządcy poszczególnych budyn-
ków mieszkalnych objętych projektem
spłacają pożyczkę.

Tak skrótowo wygląda dofinansowanie
tego programu. A jak to może wyglądać
w naszej gminie? Burmistrz gotowy jest
przystąpić do tego projektu, aby umożli-
wić chętnym uzyskanie dofinansowania
i zachęca do skorzystania z okazji. Warun-
kiem niezbędnym, aby gmina mogła zło-
żyć wniosek o dofinansowanie, jest zebra-
nie tylu chętnych, aby łączny koszt tych
instalacji przekroczył 1 mln zł. Czyli mó-
wiąc innymi słowy – właściciel domu jed-
norodzinnego chciałby wykonać małą
elektrownię fotowoltaiczną o mocy 2 kW,
to koszt takiej inwestycji wyniósłby około
16 tys. zł (według wyliczeń jednej z firm
strzyżowskich). Aby przystąpić do projek-
tu gmina musiałaby zebrać ponad 60 chęt-
nych na taką inwestycję. Oczywiście wy-
budowanie instalacji o większej mocy (np.
5 kW) będzie odpowiednio bardziej kosz-
towne i konieczna ilość chętnych będzie
odpowiednio mniejsza. Według symulacji
kosztów wykonanej przez znających się na
rzeczy, inwestycja taka spłacić by się mo-
gła po około 10 latach użytkowania.

Na stronie internetowej gminy znajdu-
je się formularz zgłoszenia do projektu.
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości
chętnych, Gmina Strzyżów złoży stosow-
ny wniosek. Czekamy na zgłoszenia.

�

S P R O S T O W A N I E

W poprzednim numerze, w tek-
ście „Święto Pamuły w Gliniku Za-
borowskim” oraz w podpisie zdjęcia
omyłkowo podaliśmy nazwę zespołu
„Barwy Jesieni”. W rzeczywistości
podczas imprezy wystąpił zespół
„Stryki i Wujanki”.

Za powstały błąd serdecznie prze-
praszamy członków zespołu „Stryki
i Wujanki”.

Redakcja

Impreza odbyła się 27 lipca br. w Kor-
czynie przy okazji organizowanego tu od
lat „Jarmarku Korczyńskiego”.

Swoje prezentacje wystawiły wszystkie
gminy z terenu LGD. Frysztak prezento-
wało KGW z Gogołowa, Korczynę
– KGW z Korczyny, Krościenko Wyżne
– KGW z Pustyn, Gminę Strzyżów repre-
zentowało KGW z Wysokiej Strzyżow-
skiej, Wiśniową – KGW z Jazowej,
Wojaszówkę – KGW z Przybówki.

Gospodynie zadbały o każdy szczegół.
Włożyły wiele starań zarówno w przygo-
towanie, jak też w wystrój swoich stoisk.
Owoce z sadów i dary leśne były nie tylko
w potrawach, ale też na surowo, jako ele-
menty ozdobne.

Komisja konkursowa, jak co roku, mia-
ła trudny orzech do zgryzienia, bowiem
musiała zmierzyć się z różnorodnością
tradycyjnej kuchni naszego regionu. Panie
przygotowały przeróżne zupy owocowe,
mięsa i drób, surówki, placki, desery, da-
nia jarskie oraz nalewki.

Członkowie komisji degustowali po
dwie potrawy zgłoszone przez koła do kon-
kursu. Ocena odbywała się według nastę-
pujących kryteriów: smak, wygląd, sposób

podania, dekoracja potraw, oryginalność,
cechy nawiązujące do tradycji regionalnej
kuchni z terenu LGD.

W tym roku najwięcej punktów za swoje
kulinaria otrzymały panie z KGW Kor-
czyna zdobywając tym samym I miejsce
w Konkursie. Panie przygotowały do de-
gustacji zupę wiśniową oraz pierogi z bo-
rówkami leśnymi i białym serem. Na dru-
gim miejscu znalazły się kobiety z Wyso-
kiej Strzyżowskiej, z potrawami zupa owo-
cowa z makaronem i kaczka w jabłkach.
Trzecie miejsce zajęły gospodynie z Przy-
bówki, które przygotowały zupę wiśniową
z kostką grysikową oraz kluski zapiekane
z jabłkami i cynamonem.

Wszystkie koła gospodyń wiejskich
otrzymały za udział nagrody rzeczowe
w postaci przydatnego sprzętu AGD, ja-
kim są podgrzewacze elektryczne do po-
traw. Natomiast pierwsze trzy miejsca do-
datkowo inny drobny sprzęt przydatny
w kuchni. Wszystkim kołom, które brały
udział serdecznie gratulujemy, a pozosta-
łych zapraszamy do udziału w naszych
kolejnych imprezach.

Tekst i fot. Andrzej Łapkowski

III edycja „LGD od kuchni”

Owoce sezonowe
w tradycyjnych potrawach

W tym roku Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działa-
nia po raz trzeci zorganizowało Konkurs pt. Prezentacje potraw tradycyjnych
„LGD od kuchni”. Tematem przewodnim imprezy tym razem były „Owoce sezo-
nowe w tradycyjnych potrawach”. W ten sposób stoły Kół Gospodyń Wiejskich
biorących udział w konkursie pękały od przysmaków zawierających tradycyjne
owoce z naszych sadów, ogrodów i lasów.

Panie z KGW Wysoka Strzyżowska (góra) zajęły w konkursie drugie miejsce
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Jednym z najważniejszych zapisów
nowej ustawy jest wprowadzenie procedu-
ry zgłoszenia zbiórki. Do tej pory na każdą
zbiórkę zgodę musiał wydawać właściwy
urząd – organizator zbiórki występował
o zgodę na nią do urzędu i przed urzędem
rozliczał się z wydanych środków. Obec-
nie, aby zorganizować zbiórkę gotówki czy
darów do puszek, zgłoszenie będzie moż-
na wysłać drogą elektroniczną lub trady-
cyjną na adres Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji a zgłoszenia te, po uprzed-
niej weryfikacji ich poprawności, publiko-
wane będą w ogólnopolskim portalu
www.zbiorki.gov.pl.

Nowa ustawa m.in. precyzuje co jest
zbiórką publiczną a co nie. Definiuje ona
zbiórki jako zbieranie datków w prze-
strzeni publicznej – w gotówce lub w na-
turze, gdzie zbierający i darczyńca pozo-
stają anonimowi. Dlatego zbieranie pie-
niędzy za pomocą sms-ów lub przelewu
na konto, z uwagi na to, że tego typu ope-

racje są elektronicznie rejestrowane, nie
będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie
podlegało regulacji. Zbiórką publiczną
nie będą także np. zbiórki organizowane
w szkołach. Natomiast urządzać będą je
mogły oprócz organizacji pozarządo-
wych, prowadzących działalność spo-
łeczną lub charytatywną, także trzyoso-
bowe komitety.

Do tej pory, podmiot prowadzący
zbiórkę musiał składać sprawozdanie do

urzędu, do którego zgłaszał się po zgodę.
Obecnie organizator przygotowywał bę-
dzie dwa sprawozdania – z przeprowadzo-
nej (przeprowadzanej) zbiórki publicznej
oraz ze sposobu rozdysponowania zebra-
nych ofiar. Sprawozdania te (jak również
zgłoszenie zbiórki), publikowane są na
portalu zbiórki.gov.pl. i dostępne dla
wszystkich obywateli. Każdy więc będzie
mógł łatwo sprawdzić, w jaki sposób
wsparta przez niego organizacja wykorzy-

stała pieniądze. Zniesiony został także
obowiązek publikacji sprawozdania
w prasie oraz opłata skarbowa dla organi-
zatorów zbiórek.

Więcej informacji dostępnych jest na
stronie mac.gov.pl/zbiorki. Informacje
można uzyskać także w Urzędzie Miej-
skim w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5
w pokoju nr 15, tel. 17 2761 354,
2761 171 wew. 43.

UM w Strzyżowie

W y s t a w a
m a l a r s t w a

A r k a d i u s z a
G o l i a n k a

i  M a r c i n a
W o l s k i e g o
z  L u b l i n a

Od 7 lica do 2 września w holu strzy-
żowskiego „Sokoła” gościła wystawa
dwóch artystów z Lublina: Arkadiu-
sza Golianka i Marcina Wolskiego.

Arkadiusz Golianek urodził się w 1969
roku. – Zamiłowanie do malarstwa wysą-
czyłem z mlekiem matki, która malowała
obrazy olejne. Jako nastolatek poznałem
swojego prawdziwego mistrza i nauczycie-
la – Ireneusza Puchacza, z którym zaprzy-
jaźniłem się na długie lata i wspólnie dzia-
łaliśmy w latach 90-tych. W roku 2000 wy-
jechałem do wschodniej Holandii, gdzie
spędziłem osiem lat głównie na malowa-
niu kopii holenderskich mistrzów na zamó-
wienie dla klientów z Holandii, Niemiec
i Austrii. Często podróżuję i wędruję, co zo-
baczę, to maluję. Na owoce mojego rze-
miosła można natknąć się w wielu domach,
instytucjach i obiektach sakralnych. Oprócz
tego uprawiam ekologiczny ogród zgodnie
z zasadami permakultury – tak sam artysta
pisze o swoim zamiłowaniu do sztuki
i życiu. Natomiast Marcin Wolski to ciut
młodszy kolega pana Arkadiusza. Jest ab-
solwentem UMCS – Wydział Artystycz-
ny, pracownia malarska oraz członkiem
ZPAP. Prezentuje malarstwo olejne zarów-
no figuratywne jak i abstrakcyjne. Ma na
swoim koncie kilkanaście wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych. Obecnie mniej
aktywny w życiu artystycznym z powodów
zdrowotnych. Prace obu artystów są pięk-
ne i jedyne w swoim rodzaju. Nie brakuje
na nich pejzaży, ludzi, zwierząt, kwiatów
i architektury oraz motywów marynistycz-
nych. Bardzo ciekawie skomponowane
pod względem kolorystyki o gładkiej,
a niektóre o wyraźnie wyczuwalnej faktu-
rze. Na większości prac przeważa ciepła
kolorystyka, barwy przenikają się tworząc
delikatne przejścia a tym samym obraz sta-
je się lekki, mglisty. Zapraszamy do zwie-
dzania wystawy.

Anna Furtek – instruktor plastyk DK

(Zdjęcia prac na okładce)

Łatwiej, sprawniej i on-line
czyli nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Co roku organizacje pozarządowe z terenu gminy Strzyżów przeprowadzają co
najmniej jedną zbiórkę funduszy na cele charytatywne. Od lipca tego roku
weszły w życie nowe przepisy, które w znacznym stopniu upraszczają ich or-
ganizację od strony formalnej.

Nowa ustawa precyzuje m.in. co jest zbiórką publiczną a co nie
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Trasy tegorocznego rajdu okazały się bardzo trudne, bowiem
z klasyfikacji odpadło aż 37 samochodów, do czego z pewnością
przyczyniła się dosyć kapryśna pogoda. Nie odbyło się oczywi-
ście bez przygód, które miały miejsce m.in. w Godowej (dacho-
wanie) a także w Wysokiej Strzyżowskiej. Na szczęście nikt nie
ucierpiał, choć kibicom nie rzadko brakowało wyobraźni i wy-
bierali miejsca, w których brakowało niewiele, by rajd stał się
tragicznym w skutkach widowiskiem.

Niewątpliwą atrakcją imprezy był udział teamu Paweł Hoff-
man – Michał Wiśniewski (z zespołu „Ich Troje”), którzy w zma-

Święto plonów, inaczej zwane dożynkami, jest świętem dzięk-
czynnym za ukończenie żniw i prac polowych. Zgodnie z tra-
dycją obchody dożynek rozpoczynają się wiciem wieńców z po-

ganiach rajdowych
ścigali się historycz-
nym polonezem –
repliką legendarne-
go FSO Polonez
2000 Walter Wolf
Racing z 1979 roku.
Polonez startował
w klasie HRPP (kla-
sa historyczna) i jest
najstarszym, jedy-
nym polskim i tylno-
napędowym autem
z mocnymi „ośka-
mi” z początku lat 80-dziesiątych w tej klasie. Zespół poloneza
uplasował się na 27. pozycji klasyfikacji generalnej Rajdowego
Pucharu Polski.

Po przejechaniu 11 odcinków po raz pierwszy w karierze
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski rajd wygrał Ma-
ciej Rzeźnik, drugie miejsce zajął Tomasz Kuchar a na trzeciej
pozycji uplasował się Maciej Oleksowicz.

Organizatorem rajdu był Automobilklub Rzeszowski.
Aneta Kozioł

zostawionych na polu zbóż. Misternie wykonane prace zostają
poświęcone 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, inaczej w święto Matki Bożej Zielnej.

Wiernym tej tradycji pozostał także Zespół
Pieśni i Tańca „Kłosowianie”, który w tym roku
po raz pierwszy wykonał i zaprezentował swój
wieniec dożynkowy. Przedstawiał on postać roz-
modlonego świętego Jana Pawła II, w formie
obrazu, który został wokół udekorowany kłosa-
mi pszenicy i żyta oraz kwiatami polnymi.

Wybór tej postaci nie był przypadkowy. Pa-
pież Polak jest bliski sercom wszystkich roda-
ków. Ponadto był wielkim czcicielem Matki
Bożej, której 15 sierpnia dziękuje się za po-
moc w ciężkiej pracy na roli, za opiekę nad
ludźmi i ich plonami. Wieniec ZPiT „Kłoso-
wianie” został poświęcony w kościele pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała
w Strzyżowie, a następnie zaprezentowany pod-
czas Strzyżowskiego Święta Plonów na placu
przy DK „Sokół”. Mamy nadzieję, iż wykona-
nie wieńca dożynkowego stanie się piękną tra-
dycją zespołu.

Wioletta Haligowska

23. Rajd Rzeszowski drogami gminy Strzyżów
W dniach 7-9 sierpnia na drogach Podkarpacia rozegrany został 23. Rajd Rzeszowski, będący czwartą rundą Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Mistrzostw Słowacji, a zarazem piątą rundą Rajdowego Pucharu
Polski i 8 rundą Mistrzostw Europy Centralnej. W zmaganiach udział wzięło 116 załóg z kraju i zagranicy, min. Słowa-
cji, Litwy i Czech. Trzy odcinki specjalne rozegrane zostały także na drogach gminy Strzyżów – w piątek rajdowcy
dwukrotnie przejechali odcinek prowadzący drogą gminną Godowa – Żyznów. W sobotę zaś jeden z odcinków prowadził
drogą gminną od Brzeżanki do Wysokiej Strzyżowskiej.

Fot. A. Kozioł

Na starcie (ul. Modrzewiowa) 1 odcinka specjalnego Godowa-Żyznów

Fot. M. Kawa

Załoga Paweł Hoffman – Michał Wiśniewski na
odcinku w Wysokiej Strzyżowskiej

Dziękczynne kłosy „Kłosowian”

Wieniec przygotowany przez nasz zespół przedstawiał postać rozmodlonego świętego Jana Pawła II

Fot. Archiwum ZPiT „Kłosowianie”
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Pomysł przedsięwzięcia związany był
z pobytem w Rzeszowie Zespołu Pieśni
i Tańca „Krakus” z Genk w Belgii, który
przyjechał na zaproszenie Zespołu Pieśni
i Tańca „Bandoska” z Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie. Po spotkaniu
tych zespołów zrodził się wspólny pomysł
realizowania cyklicznych spotkań polonij-
nych zespołów folklorystycznych i zapro-
szenia do udziału w nim większej liczby
Polonusów, czyli Polaków z zagranicy.
I tak co trzy lata na teren Podkarpacia przy-
bywają wspaniałe zespoły, które kultywują
polskie tradycje folklorystyczne za grani-
cami naszego kraju.

20 lipca na scenie plenerowej strzyżow-
skiego „Sokoła” mieliśmy okazję podziwiać
wspaniałe tańce, barwne stroje oraz wyjąt-
kowych, młodych ludzi, którzy z pasją
i zaangażowaniem prezentują narodowe
tańce swoich przodków. Na scenie jako
pierwszy zaprezentował się Zespół Pieśni
i Tańca CRACOVIA z London Ontario
Canada. Zespół ten istnieje od ponad 59 lat
i jest chlubą tamtejszej Polonii. Wielokrot-
nie brał udział w Światowym Festiwalu Po-
lonijnych Zespołów Folklorystycznych
w Rzeszowie. Poza tym występuje w róż-
nych miastach Ontario i USA, urządza co-
roczne dożynki, a także jest organizatorem
(już ponad dwudziestu edycji) Festiwali Ze-

społów Polonijnych. Zespół ten pragnie
kontynuować te tradycje przez następne
lata. Obecnie pod kierunkiem Grażyny
Rodak i Jadwigi Orłowskiej, licząca 60 tan-
cerzy Cracovia, pracuje w pocie czoła na
kolejne sukcesy. Dużo pracy do zespołu
wnosi także instruktor i choreograf Tade-
usz Zdybał, który jest głównym kierowni-
kiem artystycznym. W wykonaniu tego zna-
komitego zespołu mogliśmy podziwiać
tańce nowosądeckie, przeworskie, łowic-
kie, rzeszowskie, a także Krakowiaka.

Kolejną grupą, jaka zaprezentowała się
na scenie, był Zespół Pieśni i Tańca „Pola-
nie znad Dniepru” z Kijowa. Powstał on
w listopadzie 2000 roku z inicjatywy Łesi
Jermak. Jest on znany zarówno w Kijowie,
jak i na całej Ukrainie. Aktywnie współ-
pracuje z Komitetem ds. Mniejszości Na-
rodowych i Religii, Centrum Badań Kul-
turologicznych i Twórczości Ludowej,
funkcjonującym przy Administracji Pań-
stwowej Ukrainy. Jest stałym uczestnikiem
festiwali, dni kultury, koncertów tematycz-
nych i dobroczynnych. Ich występy cieszą
oko ukraińskich Polaków jak również ki-
jowian i gości stolicy – wszystkich tych, któ-
rzy pragną poznać piękno kultury polskiej
poprzez tańce i pieśni w wykonaniu zespo-
łu „Polanie znad Dniepru”. Zespół zdobył
liczne nagrody i wyróżnienia rangi pań-

stwowej, jest też laureatem wielu ogólno-
ukraińskich festiwali. Zespół zaprezento-
wał się w tańcach góralskich, rzeszowskich,
lubelskich oraz Kujawiaku i – brawurowo
wykonanym – Krakowiaku.

Polsko-Amerykański Zespół Folklory-
styczny z Nowego Jorku to kolejny zespół,
który zaprezentował się w Strzyżowie. Od
ponad siedemdziesięciu pięciu lat dumnie
prezentuje autentyczne występy polskiego
tańca folklorystycznego dla polskiej jak
i amerykańskiej publiczności. Od samego
początku siłą napędową jest grupa pełnych
entuzjazmu muzyków, tancerzy, choreogra-
fów i ludzi nieustannie wspierających ze-
spół. Poświęcając swój talent i wolny czas,
konsekwentnie realizują wizję założycieli
grupy. Głównym celem pionierów Polsko-
Amerykańskiego Zespołu Folklorystycz-
nego było zachowanie i przekazanie pięk-
na polskiego folkloru widowni amerykań-
skiego tygla kulturowego. Obecnie w swo-
im repertuarze zespół posiada 25 zestawów
tańca ludowego z różnych regionów Polski
oraz kolekcję około sześciuset oryginalnych
strojów. Zespół kontynuuje swój rozwój pod
kierownictwem dyrektora wykonawczego
Mariusza Bernatowicza i kierownikiem ar-
tystycznym Adrianną Koterbą wraz z to-
warzyszącą jej Kapelą Ludową, na czele
której stoi Andrzej Buczek. Za sprawą tych
młodych, zdolnych ludzi z Polsko-Amery-
kańskiego Zespołu Folklorystycznego prze-
nieśliśmy się na Kurpie, do Szamotuł.
Uwagę przykuł szczególnie taniec Lindy
Hop. Nie mogło podczas ich występu za-
braknąć także Krakowiaka, a na finał za-
prezentowali Polkę i Białego Mazura.

W miłej atmosferze upłynęło niedziel-
ne popołudnie przepełnione folklorem
i piękną polską tradycją, którą prezento-
wali nasi rodacy z Kanady, Ukrainy i Sta-
nów Zjednoczonych. Miło jest patrzeć na
młodych ludzi, którzy nie zapomnieli
o swoich polskich korzeniach, lecz kulty-
wują i dzielą się nimi podczas spotkań
i występów na Światowym Festiwalu Polo-
nijnych Zespołów Folklorystycznych. Ko-
lejne dni pobytu Polonusów na gościnnej
Ziemi Strzyżowskiej wypełniły wycieczki
po okolicy, zwiedzanie zabytków, kameral-
ne koncerty, m.in. w JKS „Pogórze” Gli-
nik Zaborowski, choć tutaj główna część
występów powierzona została rodzimym
formacjom folklorystycznym i dla naszych
gości wystąpili: ZPiT „Kłosowianie”, Gru-
pa Śpiewacza „Baby Glinickie”, GŚ „Bar-
wy Jesieni” oraz Zespół „Stryki i Wujan-
ki”. W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w organizację strzyżowskiej części Festiwa-
lu, w sposób szczególny dziękujemy tym
mieszkańcom Strzyżowa, którzy udzielili
gościny w swoich domach członkom ze-
społów.

Anna Furtek – instruktor DK

XVI Światowy Festiwal
Polonijnych Zespołów

Folklorystycznych
– przystanek Strzyżów

W dniach od 19 do 23 lipca br. strzyżowski Dom Kultury „Sokół” miał przyjem-
ność gościć wyjątkowych, uzdolnionych ludzi z Kanady, Ukrainy oraz Stanów
Zjednoczonych, a to wszystko za sprawą Światowego Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych. Historia tegoż Festiwalu sięga 1967 r. O jego
zorganizowaniu zdecydował przypadek.

Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” z Ukrainy

Fot. A. Korabiowska
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Przez cały czas trwania Pikniku bawił
się z dziećmi Krasnoludek Pixel, z tele-
wizyjnego programu „Budzik” TVP
ABC.

Przedstawiciele każdej ze służb włą-
czali się w zabawy, organizując liczne
konkursy z nagrodami i tak, Policja obok
krótkiego quizu o bezpieczeństwie, przy-

gotowała dla dzieci slalom rowerowy oraz
konkurs rysunkowy.

Ratownictwo Medyczne obok poga-
danki, przeprowadziło pokaz udzielania
pierwszej pomocy i rodzinny konkurs
bandażowania.

Straż Pożarna zainicjowała krótki
konkurs wiedzy dotyczący swojej branży
oraz konkurs rodzinny rozwijania i zwi-
jania węża strażackiego.

Ponadto strażacy wraz z dziećmi
i Krasnoludkiem Pixelem czytali z po-
działem na role wiersz „Pali się” Jana
Brzechwy.

Pojazdy wszystkich służb były dla pu-
bliczności dostępne; można było wejść do
środka, zobaczyć pełne wyposażenie wo-
zów, porozmawiać bądź zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcia.

Obok zabaw i konkursów, nie mogło
zabraknąć piosenek w wykonaniu soli-
stów Studia Piosenki Domu Kultury,
a śpiewały je: siostry Emilka i Gabrysia
Pieczek, Wiktoria i Ola Groszewskie
oraz Nikola Bobek i Zuzia Szczygieł.

Wszyscy uczestniczący w konkursach
i zabawach otrzymali nagrody przygoto-
wane przez Straż, Policję oraz Dom Kul-
tury.

Dzieci chętnie uczestniczyły w każ-
dym konkursie, bądź zainicjowanej przez
Krasnoludka Pixela zabawie. Do późna
też trwało malowanie buziek dziecięcych,

bowiem po skończonym programie, pani
Ania – plastyczka Domu Kultury, jesz-
cze realizowała zamówienia dzieci na
„kotka”, „misia”, czy „wampirka...

Kolejne spotkanie, na które zaprosi-
liśmy dzieci, to impreza realizowana przy
współpracy z rzeszowskim oddziałem
IPN, pod hasłem: „Popołudnie z Histo-
rią dla Najmłodszych” w niedzielę 10
sierpnia.

B. Szlachta – gł. instruktor DK

„Bezpieczne wakacje” z Krasnoludkiem Pixelem
Pod takim hasłem odbył się 27 lipca 2014 r. Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Dom Kultury „Sokół”, przy współpra-
cy służb: Ratownictwa Medycznego, Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Konkurs jedzenia ptysia na czas

Konkurs rodzinny

Konkurs rozwijania i zwijania węża strażackiego
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Malowanie muralu

Chętni mieli dwie techniki do wyboru: tak zwane „murale”
(graffiti) i kredą na asfalcie. Dzieci pracowały indywidualnie
i zespołowo. Murale można podziwiać jeszcze teraz w holu Domu
Kultury. IPN przygotował także prezentację multimedialną
z krótką prelekcją historyczną oraz kącik gier edukacyjnych
i małego sabotażu. Każdy mógł wykonać własny sitodruk.

Z kolei Dom Kultury zachęcał dzieci do zabaw i gier rucho-
wych. Można było sprawdzić się w rzutach do celu (rzut „grana-
tem”), rzutach na odległość (wojskowym oficerkiem), było je-
dzenie grochówki w parach na czas, przejście przez „pole mino-
we” z zawiązanymi oczami i wreszcie śpiewanie pieśni patrio-
tycznych.

Konkurencja pole minowe

Fot. P. Krok (4)

Kącik gier historycznych

Popołudnie z Historią dla Najmłodszych
Pod tym hasłem Dom Kultury „Sokół”, wspólnie z rzeszowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, zorganizował
dzieciom czas wolny w niedzielne popołudnie 10 sierpnia. Imprezie towarzyszyła wystawa „Symbole naszej historii”,
która między innymi była inspiracją dla uczestników konkursu plastycznego.

Prelekcja na temat historii godła polskiego

Ze wszystkimi zadaniami młodzi zawodnicy i ich bliscy po-
radzili sobie znakomicie. Każdy udział w konkursie był promo-
wany nagrodami, ufundowanymi przez organizatorów. I choć
niemiłosierny upał, być może, odebrał nam liczniejszą publicz-
ność, to ci, którzy mimo to przyszli, z radością kompletowali
sobie na przykład wszystkie części gier planszowych jako nagro-
dy, uczestnicząc w proponowanych zabawach i konkursach.

Barbara Szlachta – gł. instruktor DK



11Waga i Miecz    wrzesień 2014

Dyrekcja i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Ada-
ma Mickiewicza w Strzyżowie, rozmawiając w trakcie akcji pro-
mujących szkołę z młodzieżą gimnazjalną z terenu powiatu strzy-
żowskiego, a zwłaszcza z gminy Strzyżów, nierzadko słyszą, że
liceum, owszem, dobre, ale „my i tak pójdziemy do Rzeszowa”.
Tak wygląda uczniowska logika dotycząca wyboru szkoły ponad-
gimnazjalnej. Próżno w niej szukać racjonalnej argumentacji. Proś-
ba o uzasadnienie tego wyboru kończy się często, nazbyt często
stwierdzeniem, że „tutaj po szkole nie ma co robić”, brakuje roz-
rywek, a w Rzeszowie zawsze można pójść do galerii – pochodzić
po sklepach, być na bieżąco z wyprzedażami, spotkać się ze znajo-
mymi. No i jest się dalej od rodziców, środowiska, które zdążyło
się już trochę znudzić. Rzeszów pachnie dorosłością. Tylko czy to
faktycznie musi decydować
o wyborze szkoły? Wszak rów-
nocześnie słyszymy od uczniów
gimnazjów, że mimo wszystko
zależy im na dobrej edukacji,
którą – w ich przekonaniu –
miasto wojewódzkie także da im
z pewnością. Są dobre galerie
handlowe, więc muszą być i do-
bre szkoły.

Czy tak jest w rzeczywistości?
Zapewne tak, nie mam najmniej-
szego zamiaru kwestionować ja-
kości edukacji w Rzeszowie, Kro-
śnie czy Jaśle. Podobnie jak nie
zamierzam krytykować indywi-
dualnych wyborów uczniów, gdy zdecydują się wyjechać w poszuki-
waniu wymarzonej szkoły. Chciałbym tylko wreszcie nadwerężyć
stereotyp, że małe miasto edukacyjnie musi przegrać z większym
– im większym, tym przegrać wyraźniej, gdyż najzwyczajniej w świe-
cie przeczą temu fakty. Odkąd funkcjonuje tzw. „nowa matura” (naj-
prościej mówiąc – egzamin maturalny po trzyletnim liceum), a jej
wyniki można porównać z osiąganymi przez szkoły w innych po-
wiatach, a nawet województwach, strzyżowskie liceum wypada co
najmniej bardzo dobrze, tak w przedmiotach zdawanych obowiąz-
kowo, jak i na poziomie rozszerzonym. A może zwłaszcza na pozio-
mie rozszerzonym, gdyż najczęściej to ten typ egzaminu maturalne-
go decyduje o szansach na znalezienie się na dobrych studiach. Co
oznacza owo „najczęściej bardzo dobrze” – sformułowanie, które
użyłem w tekście? Zapraszam do prześledzenia porównania wyni-
ków tegorocznej matury z najpopularniejszych przedmiotów, osią-
gniętych przez LO w Strzyżowie z wynikami osiągniętymi przez

szkoły w innych powiatach czy województwach. Uczynię to w spo-
sób skrótowy, jak najbardziej czytelny; podane informacje można
zweryfikować na stronie www.oke.krakow.pl, tam też można do-
kładnie porównać maturalne osiągnięcia szkoły na tle szkół w woje-
wództwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim (OKE, czyli
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie to jednostka przy-
gotowująca i koordynująca przeprowadzanie egzaminów szkolnych
na terenie ww. województw).

I to, co chyba najważniejsze: strzyżowskie liceum osiągnęło
bardzo wysoki, 93% (przy średniej zdawalności 80%) poziom
zdawalności. Po zsumowaniu wyników liceów z terenu powiatu,
procent ten wyniósł 87 i zapewnił 4. miejsce w rankingu powia-
tów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (na 71 powiatów

grodzkich i ziemskich, w których
jest prawie 450 liceów ogólno-
kształcących). Co więcej, osią-
gnięcie takich wyników nie jest
epizodyczne; rokrocznie, jako
szkoła, plasujemy się w czołów-
ce OKE zarówno w odniesieniu
do przedmiotów zdawanych
obowiązkowo, jak i na poziomie
rozszerzonym (co także, w od-
niesieniu do poprzednich lat,
można zweryfikować na wspo-
mnianej powyżej stronie interne-
towej krakowskiej OKE).

Jak się więc okazuje, jakość
edukacji w strzyżowskim ogól-

niaku nie musi być powodem jakichkolwiek szkolnych komplek-
sów, wprost przeciwnie – dane pokazują, że wstydzić powinni się
raczej inni. Zarówno poziom nauczania przedmiotów humani-
stycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych, od lat stawia nas
bardzo wysoko w maturalnych rankingach, dając absolwentom
wielkie szanse dostania się na wymarzone kierunki studiów.
Wiedzą o tym doskonale wszyscy ci, którzy zdecydowali się wy-
brać nasze liceum w przeszłości, przekonają też tegoroczni pierw-
szoklasiści. Czego szkole zatem brakuje, by stać się jeszcze atrak-
cyjniejszą dla przyszłych uczniów? Sąsiedztwa galerii handlowej?
Tego nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale rzetelną edukację, z mnó-
stwem bezpłatnych zajęć dodatkowych, a ponadto w przyjaznej
atmosferze i mało licznych klasach, bez konieczności wczesnego
wstawania i dalekich, uciążliwych dojazdów, przy których szybko
niknie atrakcyjność galerii i kawiarni – już jak najbardziej tak.

Mirosław Czarnik – nauczyciel LO w Strzyżowie

O wyższości dobrej szkoły nad galerią handlową
Chcąc wspomnieć o jakości strzyżowskiej edukacji licealnej, nie można zapomnieć o roli, jaką odgrywa w niej galeria
handlowa. Kontrowersyjne? Zaskakujące? Tylko pozornie, zaraz postaram się to wyjaśnić.

Poziom podstawowy (egzamin obowiązkowy)

     Przedmiot Średni wynik (%) Średni wynik (%) Średni wynik (%) Miejsce szkoły Miejsce szkoły
– szkoła – woj. podkarpackie – ogólnopolski w woj. podkarpackim  w OKE

Język polski 59,6 5 0 5 1 3 6
Matematyka 61,7 4 9 4 8 2 2
Język angielski 82,2 6 7 6 9 2 2

Poziom rozszerzony

     Przedmiot Średni wynik (%) Średni wynik (%) Średni wynik (%) Miejsce szkoły Miejsce szkoły
– szkoła – woj. podkarpackie – ogólnopolski w woj. podkarpackim  w OKE

Język polski 77,3 6 3 6 5 3 8
Matematyka 71,9 4 4 4 2 1 1
Język angielski 6 3 6 4 6 6 1 0 2 8

Fot. B. Popieluch
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Aneta Gieroń: Kilka miesięcy temu
ukazała się pańska powieść biograficz-
na „Pomruk” – zapis niezwykłego życia
prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chape-
ville’a, bodaj najwybitniejszego żyjące-
go naukowca światowej rangi pochodzą-
cego z Podkarpacia, z Godowej k. Strzy-
żowa. Jak panowie się poznali?

Jerzy Fąfara: To dłuższa historia.
Kilka lat temu, gdy byłem dyrektorem
Podkarpackiego Instytutu Książki i Mar-
ketingu, przygotowałem książkę „Z Go-
dowej w świat” – zbiór artykułów i tek-
stów, jakie o prof. Chrapkiewiczu ukaza-
ły się w polskiej prasie po 1989 r. Mono-
grafia była pomysłem prof. Józefa Nowa-
kowskiego oraz dr. inż. Stanisława Urba-
nika. Oni też mają ogromny wkład w po-
pularyzację tego genialnego naukowca
w Polsce. W tamtym czasie, a był to rok
2006, odbyło się również sympozjum na-
ukowe w Strzyżowie z udziałem profeso-
ra Chrapkiewicza oraz jego przyjaciół ze
świata nauki: biochemii i genetyki. Wte-
dy też bardziej zainteresowałem się hi-
storią prof. Chrapkiewicza, jego odkryć
– zafascynowała mnie jego postać. Tak
bardzo, że zaprosiłem profesora do na-
szego wydawnictwa, by pokazać moim
młodym współpracownikom żywą histo-
rię polskiej nauki, a tak mało znaną na
Podkarpaciu, skąd profesor pochodzi.
Przy okazji tego spotkania, zupełnie spon-
tanicznie powiedziałem, że chciałbym
napisać o nim książkę. Z mojej strony był
to wręcz tupet, „wyskoczyłem jak Filip
z konopi”, bo przecież profesor mógł
mieć książkę napisaną przez najlepsze
pióra w Polsce. Już wcześniej miał takie
propozycje od dziennikarzy z kraju. We
mnie być może odezwał się wtedy głód
informacji. Profesor Chrapkiewicz, świa-
towej sławy naukowiec, a my tak mało
wiedzieliśmy o nim w Polsce, na Podkar-
paciu, skąd pochodzi, co było po części
usprawiedliwione, bo do 1989 r. wszel-
kie publikacje o Chrapkiewiczu były
w Polsce zabronione. O dziwo, profesor
powiedział, że się zastanowi.

A.G.: Długo się zastanawiał?

J.F.: Dwa dni. Przed pożegnaniem, wrę-
czyłem mu „Brzytwy kata Sellingera”, by

zobaczył, jak piszę. Po dwóch dniach pro-
fesor zadzwonił do mnie z lotniska w Kra-
kowie i powiedział: „Nie spałem dwie
noce, bo tak mnie ta książka wciągnęła.
Nie czytam tego typu tytułów, bo nie czy-
tam beletrystyki, a tylko publikacje nauko-
we, jednak pana imaginacje są tak niesa-
mowite, że się zgadzam, by napisał pan
o mnie powieść”. Profesor wspomniał też,

że ważne były dla niego moje korzenie;
pochodzenie z Podkarpacia, związki ze
Strzyżowem – w Wysokiej Strzyżowskiej
urodziła się moja mama. To na pewno uła-
twiało mi oddanie atmosfery tamtych
miejsc. I tak profesor odleciał do Paryża,
a ja po tygodniu otrzymałem zaproszenie
na dwa tygodnie do Tunezji, gdzie mieli-
śmy rozpocząć prace nad książką.

A.G.: Jak wyglądała współpraca
z profesorem?

J.F.: To było przede wszystkim nagry-
wanie profesora na video i dyktafon. Po-
wstało z tego ogromne archiwum rozmów.
Noszę się z zamiarem, że jak będę miał
więcej czasu, wszystko to spiszę i wydam.
Powieść, która powstała, ma ponad 400
stron, co nie jest mało, a jak łatwo się do-
myśleć, znalazły się w niej tylko skromne
fragmenty wszystkich zgromadzonych
materiałów.

Nasze spotkania trwały w sumie 6 lat.
Wielokrotnie jeździłem do profesora do
Paryża i ten czas nie okazał się stracony.
Krytycy po lekturze „Pomruku” zgodnie
podkreślają, że bardzo dobrze udało się
oddać atmosferę tego Paryża, gdzie
mieszka profesor, okolice mostu Pont
Neuf, ulicy Dauphine i VI dzielnicy
w ogóle.

Od początku naszej pracy profesorowi
bardzo zależało, by nie powstała klasycz-
na biografia, której nikt nie będzie chciał
przeczytać, bo cóż można fascynującego
napisać o biochemiku, ale chciał, by to
była powieść, która zaciekawi czytelników.
Dzięki temu życie profesora w „Pomru-
ku” udało się pokazać wielotorowo, nie
tylko naukowo. W książce jest aż trzech
narratorów, co było pewną trudnością, ale
to było życzeniem profesora. Marzył
o książce, którą przeczytają naukowcy, lu-
dzie nauki, ale przede wszystkim przyja-
ciele, młodzież, studenci, ludzie z Podkar-
pacia. I chyba się udało.

A.G.: 6 lat spotkań, to kawał czasu.
Jakiego człowieka pan poznał w profe-
sorze Chrapkiewiczu?

J.F.: Szalenie zdyscyplinowanego,
małomównego, który nie lubi mówić
o sobie. Wielce trudne okazywało się
wyciąganie szczegółów z jego życia. Pro-
fesor ma bardzo precyzyjny umysł i tak
też odpowiada na pytania, krótko, kon-
kretnie i precyzyjnie. Tym bardziej je-
stem zadowolony, że profesor w końcu
się otworzył i opowiedział o takich rze-
czach, o których, jak potem przyznał,
nigdy wcześniej nikomu nie opowiadał.
Żartował nawet, że stałem się jego spo-
wiednikiem, bo wyspowiadał się przede
mną z całego swojego życia.

Było to też możliwe, bo przez te lata
nawiązał się między nami przyjacielska
więź, a profesor zdradził mi bardzo in-
tymne wspomnienia i zależało mu, by te
znalazły się w powieści.

A.G.: W książce jest nie tylko o ge-
netyce i biochemii, ale też o miłości,
namiętności i to bez cukierkowatej
oprawy...

J.F.: Profesor Chrapkiewicz pokazał
siebie bardzo otwarcie, zależało mu, by
dostrzec w nim normalnego, skromnego
człowieka, jakim faktycznie jest w co-
dziennych kontaktach. Proszę sobie wy-
obrazić, że on prawie nie wspomina
o swoich naukowych osiągnięciach,
a w paryskim mieszkaniu, gdzie ma wspa-
niałą, imponującą bibliotekę, w ogóle nie
ma jego książek z biochemii. Gdy spyta-
łem, gdzie one są, profesor spokojnie od-
parł: „W piwnicy, bo po co mają tu zaj-

„Pomruk” – przetrwać,
pokonać siebie i pozostać sobą
Z Jerzym Fąfarą, autorem powieści „Pomruk” – opowieści o niezwykłym życiu
profesora Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a, rozmawia Aneta Gieroń.
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mować miejsce”. Zostały opublikowane,
świat nauki je przeczytał i koniec. Więc
poszliśmy razem do piwnicy, odszukali-
śmy te publikacje, a przy okazji wizytów-
kę z jego drzwi w Instytucie Jacquesa
Monoda, którą profesor dał mi w prezen-
cie i która znajdzie się na drzwiach Izby
Pamięci prof. Chrapkiewicza, jaka we
wrześniu będzie otworzona w strzyżow-
skim muzeum.

A.G.: Czego dowiadujemy się o pro-
fesorze z powieści, czego nie znajdzie-
my w suchej notce biograficznej o genial-
nym biochemiku?

J.F.: Z powieści wyłania się niewyobra-
żalnie pracowity człowiek, który całe
swoje życie poświęcił nauce. Państwo
Chrapkiewiczowie nie mieli dzieci, żona
profesora jest malarką, poetką i choć pa-
radoksalnie mogłoby się zdawać, że po-
chodzą ze skrajnie różnych światów, oka-
zali się nadzwyczaj udanym małżeń-
stwem. Zawsze się wspierali i szanowali
swoje ambicje.

Trzeba pamiętać, że gdy w 1946 roku
Franciszek Chrapkiewicz znalazł się
w Paryżu, znał tylko kilka słów po fran-
cusku, a był już 22-letnim mężczyzną.
Wiedział, że jak absolutnie nie poświęci
się nauce języka, studiom, a potem karie-
rze naukowej, to niczego we Francji nie
osiągnie. Tym samym jest genialnym przy-
kładem na to, że jak człowiek bardzo
chce, może osiągać rzeczy wspaniałe. Sam
profesor ukończył studia weterynaryjne,

nie planował zostać biochemikiem, ale
po drodze obudziły się w nim takie zain-
teresowania i zdolności. Wykazał się tak
genialną otwartością na badania z bioche-
mii i genetyki, że trafił do grona najwy-
bitniejszych naukowców na świecie
w tych dziedzinach.

A.G.: Tak najprościej, profesor za-
słynął z czego?

J.F.: To można dokładnie przeczytać
w powieści, ale najkrócej: profesor Chrap-
kiewicz odkrył mechanizm przekazywa-
nia informacji z kodu genetycznego do
białka, co decyduje np. o tym, jaki mamy
kolor oczu, wielkość nosa, czy kolor wło-
sów. Profesor opisał to szczegółowo wzo-
rem chemicznym, a to odkrycie otworzy-
ło szeroko drogę do kolejnych odkryć na-
ukowych.

Profesor przez 15 lat był w Paryżu
dyrektorem cenionego i zasłużonego In-
stytutu Badawczego im. Jacquesa Mo-
noda. Pomijając prestiż tego miejsca,
profesor w niezwykły sposób zreformo-
wał tam podejście do nauki. Gdy zaczy-
nał pracę, w instytucie były ogromne
grupy badawcze liczące po kilkudziesię-
ciu naukowców, przez co mało efektyw-
ne. Profesor zdecydował o powołaniu
kilkunastu swoich zastępców, utworze-
niu niewielkich grup badawczych, co
okazało się znakomitym pomysłem. Nie-
wielkie grupki uczonych szybko zaczęły
mieć ogromne sukcesy w badaniach na-
ukowych, co przyniosło sławę samemu

Chrapkiewiczowi, a przede wszystkim
Instytutowi.

A.G.: I nie zapominajmy, że ciągle
rozmawiamy o biednym chłopaku z Go-
dowej pod Strzyżowem.

J.F.: Dokładnie tak. To był zwykły
chłopak, który uciekł z Godowej i nawet
nie miał matury. Tę zrobił dopiero w dy-
wizji generała Maczka, gdy jeździł z Pa-
ryża do Niemiec. Jego rodzina nie była
ani wykształcona, ani zamożna. Ojciec
profesora zajmował się handlem drzewa,
co było uzasadnione, bo jego bracia mie-
li w Poroninie tartak i elektrownię. Oj-
ciec Chrapkiewicza do Godowej przy-
jeżdżał kupować drewno i tak poznał
matkę Franciszka, ożenił się z nią, za-
mieszkał na tych terenach, ale nadal był
w rozjazdach. Właściwie tylko w czasie
wojny był w domu i tylko wtedy nawiązał
się bliższy kontakt Franciszka z ojcem.
Wtedy też zajmowali się wyprawianiem
skór, co nie było jakimś profesjonalnym
garbarstwem, ale sposobem, by zarobić
cokolwiek i przetrwać okupację. Ojciec
Franciszka miał przed wojną firmę, któ-
ra zajmowała się produkcją klisz filmo-
wych, stąd niewielka wiedza chemiczna,
ale pozwalająca zagospodarować skóry,
jakie okoliczni chłopi przynosili do
domu Chrapkiewiczów z nielegalnego
uboju.

To ciekawe, ale podobne w trakcie jed-
nej z rozmów ojca z Franciszkiem, ten
wspomniał, że we Francji, w Lyonie jest

Franciszek Chrapkiewicz-Chapeville,
biochemik, urodzony w 1924 r. w Godowej k. Strzyżowa. Przed wojną ukończył szko-
łę podstawową i trzy klasy gimnazjum w Strzyżowie. Lata okupacji niemieckiej spę-
dził w Godowej pomagając ojcu w wyprawianiu skór. W 1944 r. jego rodzice zostali
zamordowani we własnym domu przez bojówkę AK podejrzewającą Chrapkiewi-
czów o kolaborację z Niemcami. Franciszek cudem uniknął śmierci i wyjechał do
Chabówki i Poronina, gdzie pracował w tartakach stryjów. W 1946 r. przez Szczecin
i Berlin uciekł do Niemiec Zachodnich, na tereny okupowane przez dywizję pancerną
gen. Maczka. Tam zdał maturę. Był kurierem przewożącym tajne dokumenty i pienią-
dze dla podziemia zbrojnego w Polsce. W tym samym roku wyjechał do Francji, gdzie
podjął studia weterynaryjne na Ecole Nationale Veterinaire w Maisons-Alfort, a po
ich ukończeniu kształcił się w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej. W Cen-
trum Badań Energii Atomowej prowadził badania nad metabolizmem związków siarki.
Odkrycia w tej dziedzinie wzbudziły zainteresowanie m.in. noblisty Fritza Lipman-
na, który zaprosił Chrapkiewicza do współpracy w jego laboratorium na Uniwersyte-
cie Rockefellera w Nowym Jorku. Tam Chrapkiewicz dokonał znaczącego odkrycia:
wyjaśnił mechanizm informowania tworzących się białek o tym, jaka ma być struktu-
ra powstającego organizmu. Prześladowany przez służby PRL, do Polski mógł przyje-
chać dopiero w 1989 r. Honorowy Obywatel Strzyżowa. Fot. Jerzy Fąfara



14 Waga i Miecz    wrzesień 2014

Jerzy Fąfara,
poeta, prozaik, autor słuchowisk i wydawca.
W 2004 roku za słuchowisko „Brzytwy kata
Sellingera” zdobył Grand Prix na Festiwalu
Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”
w Sopocie. Autor tomików wierszy: „Kto lep-
szy”, „Po obu stronach twarzy”; powieści:
„Czerwony pająk”, „Dzień, w którym stanąć
miała ziemia”; opowiadania: „Jakub od sto-
jącej rzeki”; powieści radiowej: „Pępek Świa-
ta”. W 2009 roku ukazała się książka Jerze-
go Fąfary o Józefie Szajnie: „18 – znaczy
życie”. Od jesieni 2013 roku na antenie Pol-
skiego Radia Rzeszów publikowana jest jego
najnowsza powieść radiowa, „Drabina do
nieba”. W 2014 roku wydał powieść biogra-
ficzną „Pomruk” – opowieść o niezwykłym
życiu profesora Franciszka Chrapkiewicza-
Chapeville’a.

świetna szkoła garbarstwa i jakby się uda-
ło, Franciszek po wojnie mógłby pojechać
tam się uczyć. Po latach tamte słowa oka-
zują się nieprawdopodobne.

A.G.: Profesor czytał powieść w cało-
ści, czy ingerował na każdym etapie jej
tworzenia?

J.F.: Czytał fragmenty opisujące jego
dokonania naukowe, bo to było dla mnie
największą trudnością. Jak opisać jego
osiągnięcia naukowe używając normalne-
go języka potocznej rozmowy. Ale co nas
zadziwiło, nie popełniłem tu błędów, co
jest praktycznie niemożliwe. Okazało się,
że skuteczny stał się prosty zabieg pisar-
ki, w którym poprosiłem profesora, by ten
zrobił mi wykład o swoich osiągnięciach
jak dla laika, co profesor uczynił, a ja sło-
wo w słowo to spisałem.

A.G.: W książce wyczuwa się pod-
skórnie, jak profesor Chrapkiewicz chęt-
nie i często inspiruje innych do zmian
w swoim życiu.

J.F.: Profesor, właściciel kilku domów
we Francji, nigdy nie zatrudnia do prac
przy nich innych pracowników niż tych
z Polski. Namawia do nauki języka fran-
cuskiego, zachęca do pracy nad sobą na
każdym etapie i poziomie. Nie chodzi tu
bowiem tylko o rozwój naukowy utalen-
towanych młodych ludzi, ale o rozwój
każdego z nas w zależności od talentu,
jaki posiadamy.

Postać Saszy w powieści jest auten-
tyczna, podobnie jak i jego znajomość
z profesorem, a to już wiele mówi
o mentalności Franciszka Chrapkiewi-
cza. Profesor ma świadomość, że histo-
ria jego pobytu na ziemi francuskiej, to
nieustanne pokazywanie, jak wiele moż-
na w życiu osiągnąć, ale przy ogrom-
nym zaangażowaniu nas samych. Pro-
fesor często wspominał, że cała magia
i siła człowieka tkwi w jego opuszkach
palców. I nieważne, czy wyczuwamy
pod nimi wzory chemiczne, czy prace
budowlane, najważniejsze, by pod tymi
opuszkami czuć, że potrafimy to robić
za każdym razem lepiej. Może też dla-
tego, profesor potocznie nazywany był
Franek, także przez robotników  z jego
instytutu, którzy mając problem, bez
wahania pukali do jego gabinetu. We
Franciszku Chrapkiewiczu odzywał się
wtedy tamten chłopak z Godowej, któ-
ry mimo sławy znakomitego profesora
z VI paryskiej dzielnicy, nie wstydził
się wspomóc ich w pracach fizycznych.
On zawsze pozostaje sobą. Nieprzyzwo-
icie skromną osobą.

A.G.: Profesor przeczytał książkę i...

J.F.: Twierdzi, że czyta ją cały czas.
Kończy i znów zaczyna. A wracając do
czasu jej tworzenia, nie wykreślił z niej
niczego, skorygował tylko pewne nazwy
i nazwiska. Książka tym bardziej go cie-
szy, bo nie jest typową biografią, ale po-
wieścią, na czym tak bardzo mu zależało.

W tym roku Franciszek Chrapkie-
wicz-Chapeville skończył 90 lat, ma świa-
domość upływającego czasu i żartuje, że
to ostatnia książka, jaką w życiu przeczy-
tał i jest to książka o nim samym.

A.G.: 6 lat spędzonych na rozmowach
z profesorem Chrapkiewiczem, to mu-
siało inspirować.

J.F.: Mam nadzieję, że choć w części
uda mi się teraz zachować taki stosunek
do życia i pracy, jaki ma profesor. Tę kon-
sekwencję w działaniu, że jeśli raz obrało
się cel, trzeba konsekwentnie do niego
zmierzać.

Najważniejsze jest dla mnie teraz pi-
sanie, dlatego staram się to robić bez
względu na to, co dzieje się dookoła.

Moje bliskie znajomości z prof. Józe-
fem Szajną, a teraz z prof. Franciszkiem
Chrapkiewiczem utwierdzają mnie
w przekonaniu, że najważniejsza jest pa-
sja do zawodu, jaki się wykonuje i nie-
ważne, czy jest się artystą, czy biochemi-
kiem. Moment w pracy, materiał, nad któ-
rym się skupiamy, podpowiada nam roz-
wiązania. Dlatego pracowitość i jeszcze
raz pracowitość, tworzenie. Wszystko
inne przeminie.

�

Przedruk
z dwumiesięcznika
„VIP – Biznes i Styl”,
nr 4 (36),
lipiec-sierpień 2014  r.

Fot. Tadeusz Poźniak
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Ciepły czas powoli się kończy, dzień jak dynamicznie się wy-
dłużał, tak niepostrzeżenie zaczął się skracać, noce obejmują chło-
dem, wiatr sierpniowy, niespokojny szeleści w podeschniętych
ścierniskach, liście wierzb i osin potrafi odwrócić na lewą, sre-
brzystą stronę i drżą sierpniowym niepokojem, jakby jesień cze-
kała z rudymi barwami na skraju lasu... A to koniec sierpnia
właśnie...

Pogoda, przestrzeń w słońcu zmusza do wyjazdów, drogi suche
niosą w przygodę i nowe krajobrazy. Krakowskie lotnisko w Bali-
cach ciągle w rozbudowie, stąd błotko na międzynarodowych bu-
tach i tłok na skomplikowanych w użyciu parkingach. Kilka pięter
a miejsca nie znajdzie, potem trudno odnaleźć własny samochód.

Pośpiech szczególny, nerwowość do przesady obecna współ-
cześnie, rujnuje psychikę. Czekamy na kilka osób z Danii, szcze-
gólnie na wnuczkę – 16-miesięczną roześmianą, absolutną blon-
dynkę. Mamy zamiar pokazać Kraków i kilka wystaw. Cenne wy-
stawy sztuki obejrzeliśmy na spokojnie wcześniej, w niedzielę
29.07.17. Wejścia do muzeów w niedzielę bezpłatne.

Warto posłuchać, zwiedzić, zamyślić się
Zaczynamy od Narodowego Teatru Starego (odnowiona ele-

wacja), gdzie wystawiano ostatnio kontrowersyjną adaptację sztu-
ki Augusta Strinberga „Do Damaszku”, poświęconej twórczości
i osobie Konrada Swinarskiego. Sztuka w reż. Jana Klaty narobiła
dużo szumu w środowisku. Opór widzów spowodował przerwę
w wystawianiu. Co dalej?

W kolejności „Kamienica Szołajskich”, gdzie najpierw wcho-
dzimy do subtelnie eksponowanej „Szuflady”, poświęconej Wisła-
wie Szymborskiej. Szczególna aura spokoju i leciutkiej ironii to-
warzyszy nam w dwóch niedużych salach. Zdjęcia autorki na dra-
bince, szukającej książek, prawie naturalnej wielkości i ten uśmiech
z dystansem do siebie i świata. Pamiątki osobiste, okulary, a obok
Noblowski dyplom i replika medalu Nagrody Nobla świadczą
o skromności poetki. Pieniądze oddała na cele kulturalne, sama
nie zmieniła sposobu życia i bycia po najbardziej prestiżowej na-
grodzie. Stosiki książek, które z trudem mieściły się w małych
mieszkankach Szymborskiej, wiele kolaży, które wykonywała wła-
snoręcznie i wysyłała znajomym.

Dowcipne i oryginalnie urokliwe. Wrażenie robi biała słuchaw-
ka starszego typu telefonu. Kiedy wybierzemy numer (od 1 do 10),
Wisława Szymborska czyta własny wiersz. To jakby osobisty tele-
fon do słuchacza, czytelnika – stamtąd...

Pierwszy wiersz to wrażenie z wieczoru autorskiego, kiedy na
sali jest 12 osób... bo to wieczór poetycki... a nie mecz bokserski,
na którym zawsze głośne tłumy... Wiersz piękny, prawdziwy, czy-
tany z nieukrywanym żalem, ale z leciutką ironią... Znany, delikat-
ny głos, dobra dykcja... Warto posłuchać, zwiedzić, zamyślić się,
odetchnąć tą pogodą ducha, jaką miała Szymborska, a przedtem
przeczytać „Biografię Wisławy Szymborskiej” autorstwa Anny
Bikont i Joanny Szczęsnej. Wyd. Znak – 2012. Polecam, bo jest
tam Szymborska od dziecka w czasie II wojny i po wojnie w Kra-
kowie, później związana z „Przekrojem”, który wychował wielu
a dziś go unicestwiono i jako pismo nie istnieje. Przodkowie poet-
ki i koneksje rodzinne imponujące! Tak mało wiemy o ludziach,
a tak łatwo osądzamy. Ot, życie...

W „Kamienicy Szołajskich” króluje ekspozycja pt. „Zawsze
młoda Młoda Polska”(1881 – 1918), malarstwa zawsze inspiru-
jącego i modnego, oglądanego przez wiele pokoleń z nieustannym
zachwytem.

Przy wejściu wita nas autoportret Wojciecha Weissa (1875-
1950), długoletniego profesora i rektora Akademii Krakowskiej,
ucznia samego Matejki i Wyczółkowskiego. Bliski nam Weiss
w okresie międzywojennym często bywał w Strzyżowie na waka-
cjach. Mieszkał na stacji kolejowej, gdzie siostra Jego była żoną
naczelnika stacji. Ja również urodziłam się w budynku strzyżow-
skiej stacji PKP, gdzie mój tato (konduktor na PKP) dostał miesz-
kanie. Dla mnie sentymentalne miejsce.

Wiele obrazów Weissa powstało w Strzyżowie. Słynne „Stra-
chy”, „Zachód”, „Taniec z Faunem”, „W altanie”. „Strzyżowskich
obrazów” nie ma na tej wystawie. Są tylko „Strachy”, obraz wkra-
czający niespokojną plamą w modernizm i imponująca ekspozy-
cja wielu innych obrazów Weissa.

Oryginały w prześwietnych ramach mówią do nas mocniej
obrazem świata przetworzonym przez wrażliwość i osobowość
wielkiego artysty impresjonisty, postimpresjonisty i modernisty.

Drugim wielkim artystą bywającym w Strzyżowie w okresie
międzywojennym był prawie rówieśnik Weissa – Zbigniew Pro-
naszko (1885-1958), formista i kolorysta, również profesor Aka-
demii Krakowskiej.

Są w katalogach obrazy Pronaszki z okresu strzyżowskiego. To
cieszy i nobilituje miasto.

Rzadko wystawiane obrazy Pronaszki, które zachwycają na tej
wystawie, to „Akt z czerwoną przepaską” – na owe czasy kontrower-
syjny, przedstawia urodziwego, młodzieńca opartego o draperię.
Wielkość naturalna, perfekcyjne ujęcie. Drugim obrazem Pronasz-
ki wielkoformatowym jest cudownie prześwietlony jasnymi żółcie-
niami i seledynami obraz „Puste sieci”, z postaciami trzech ujętych
„pod słońce” rybaków, z efektem mrocznych twarzy i rezygnacji.
Obraz eksponowany niezwykle rzadko, więc szczęście pełne.

Autoportret Zbigniewa Pronaszki ze spojrzeniem jasnym,
z nadzieją...

Zbigniew Pronaszko „Puste sieci”

Zdzisława Górska

Letnie podróże w czasie
Lato i wakacje, dwa w jednym, są oczekiwane przez wszystkich jako czas relaksu, ciepła, zieleni i owoców, czyli rajski
czas. Kiedy już zanosi się na obfite zbiory, to nie ma ich komu sprzedać. Ot, przewrotne życie...
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Pronaszko był mężem Nory Marii Taub, której ojciec Samuel
Taub – lekarz, odwiedzający Strzyżów przed I wojną prowadził
zagrożony błogosławiony stan matki Karola Wojtyły, uratował
życie przyszłego papieża. Czy ktoś mógł wymyślić lepszy scena-
riusz? Opatrzność czy życie?

Strzyżów dość skromnie wygląda, ale ludzie i szczególne przy-
padki tworzą historię zaskakującą filozofów.

Cokolwiek wiedziałam o tych postaciach, ujęłam to w poezji,
(w tomiku „Wyprzedaż złudzeń”), aby ślad o nich i pamięć trwała.
Wiersze nagrodzono „Grand Prix” w Krakowie. Tym samym ce-
lem było wydanie tomu wierszy na kanonizację Jana Pawła II Świę-
tego. 25 listopada 1999 Rada Miasta Strzyżowa nadała Janowi
Pawłowi II Honorowe Obywatelstwo i od tego zaczyna się moja
książka „Ponad czasem”.

Wystawę „Młoda Polska” kończy pełna finezyjnych kształtów
sztuka dekoracyjno-użytkowa i plakaty z tamtego okresu. Foto-
grafuję, bo można bez flesza, ale nie wszystkie zdjęcia nadają się do
czarno-białej reprodukcji.

„Ty mnie nie maluj na kolanach...”
Muzeum Narodowe w Sukiennicach, klasyczny wystrój i mister-
nie wkomponowana szklana winda wiodą w górę.

Ogromna, przestrzenna ekspozycja XIX- i XX-wiecznego
malarstwa polskiego. Są też wystawione największe płótna, jak

„Hołd pruski”, „Kościuszko pod Racławicami” Jana Matejki,
„Czwórka” Józefa Chełmońskiego (2.75 x 6.60 m).

Wrażenie robi rzadko prezentowany w katalogach obraz „Po-
chodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego, mimo że ten obraz
jako pierwszy został ofiarowany Muzeum Narodowemu w Krako-
wie. Malarz znany ogółowi jako współtwórca „Panoramy Racła-
wickiej” i anegdoty ze świętą postacią, którą malował klęcząc.
Święty przemówił: „Ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj
dobrze!”. Mniej znany katalogowo obraz, tym większe robi wraże-
nie (nawet wymiarami 3.85 x 7.04 m). Skontrastowanie przepy-
chu i siły dworu Nerona z bezbronnymi ciałami chrześcijan, pło-
nącymi w oddaleniu na krzyżach – przeraża. Przeraża męka nie-
winnych, ale mocniej przeraża brak odruchu sumienia u władców.
Władcy mają widowisko, zabawa trwa... Na przestrzeni wieków ta
sytuacja powtórzyła się setki razy, tylko w innym czasie i innej
scenerii. Bezsensowne wojny, masakry niewinnych trwają... Wi-
dzimy je na ekranach telewizorów, jako widzowie. Czy to nie jest
równie okrutne? A pomocy dla udręczonych znikąd...

Oglądamy też słynny obraz Władysława Podkowińskiego
(1886-1895) „Szał uniesień”, który to obraz artysta zniszczył pu-
blicznie w warszawskiej „Zachęcie”, nastrojowe pejzaże „Pole łubi-
nu” i „Pole koniczyny”. Jacek Malczewski (1854-1829), symboli-

sta i patriota, zaskakuje du-
żym rozmiarem obrazu „In-
trodukcja” przedstawiające-
go jakże młodego włóczęgę
z całym mizernym dobyt-
kiem. Obraz dopracowany
perfekcyjnie.

Rzadko wystawiany, pe-
łen napięcia i wewnętrznej
rozterki portret mężczyzny
w koronie zatytułowany
„Ahaswer”. Przypuszcza się,
że to autoportret Maurycego
Gotlieba (1856-1879), któ-
ry w swoim dorobku arty-
stycznym ma wiele nastrojo-
wych, psychologicznych por-
tretów.

Zaskoczeniem dla mnie
był obraz związany z legendą
wielkiej miłości rodzeństwa
Oświęcimów (z okolic Kro-
sna). Stanisław Wojciech
Berman (1862-1930) nama-
lował rozpaczliwy w wymo-

wie obraz „Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęci-
mówny”. Pisał o tym dziennikarz rzeszowski Andrzej Potocki.
Anna na pewno jest pochowana w podziemiach krośnieńskiej Fary.
Czy Stanisław też, tego nie wiem.

Ogromne sale Muzeum Narodowego w Sukiennicach, każda
w innym kolorze (szczególnie piękny róż pompejański na ścia-
nach), grupują obrazy epokami – Oświecenie, Romantyzm, Aka-
demizm, Realizm. W realizmie to już impresjonizm i symbolizm.
Przepych kolorystyczny i wielość obrazów, skupienie w kręgu sztu-
ki wielkiego formatu, powoduje, że zwiedzający w zupełnej ciszy,
delikatnie przechodząc, kontemplują obrazy, przystając dłużej.
Tutaj nie ma zgiełku, głośnych rozmów i nikt się nie odważy zakłó-
cić powagi i piękna tych dzieł. Sztuka onieśmiela i mówi tylko
prawdę o ludziach i świecie. Często tą prawdą krzyczy („Pochod-
nie Nerona”), ale uwrażliwia i pozwala zgłębiać w sobie miejsca
dotąd nieuświadomione.

Tej ciszy i kontemplacji trzeba nam jak leku na cały ogromnie
hałaśliwy świat reklam, interesów, niespotykanej wrzawy i sensa-
cji robionej z byle powodu.

Wojciech Weiss „Strachy”

Piękny, młodopolski witraż z rybami

Srebrny Mim zdobi krakowski Rynek
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Sztuka polska jest wspaniała i bogata. Zwiedzając wielkie świa-
towe muzea: Metropolitam Museum, Guggenheim Musem, czy
słynne Mo-Ma w Nowym Jorku nie znalazłam tam polskich obra-
zów. Jeden tylko za boczną ścianką, obraz „Cyfry” Romana Opał-
ki (1931-2011). Ale autor od dawna mieszkał w Paryżu.

Po ogromnej porcji wielkiej sztuki należy się mały relaks
w kawiarni na tarasie Sukiennic. Z trudem wyczekujemy miejsce,
ale warto, bo panorama Rynku z wysokości obejmuje całą dostoj-
ność kościoła Mariackiego, turystów, mimów, zespoły muzyczne,
żółte parasole kawiarni i głośny hejnał z wieży Mariackiej co go-
dzina. Zaś lody pod nazwą „Dekadencja” kryją czekoladowo-śmie-
tankową wanilię z dużą dawką aromatycznego rumu. Polecam.

Otrząśnięci z wrażeń podróżą po A4 w kierunku Rzeszowa,
wyjeżdżamy już następnego dnia do spokojnej, lekko uśpionej Sło-
wacji, do ulubionej Levoczy z gotyckim kościołem sprzed stuleci,
do pięknie zacienionego drzewami Rynku i epoki sprzed I wojny
światowej. Całe miasto jest z XIII wieku, z doskonale utrzymany-
mi murami obronnymi i licznymi zabytkami. Spokój Levoczy
udziela się wszystkim. Chcemy tu być.

Bardziej dynamiczny Poprad z Tatrami zaglądającymi wprost
do miasta, czy mój ulubiony Bardejov a do tego termalne kupele,
czynią ten letni czas rajem chwilowym, ale zawsze. O Słowacji
w następnym odcinku, aby nie nadużywać cierpliwości czytelni-
ków i redaktor naczelnej.

Zatem gorąco pozdrawiam, mimo dotkliwego chłodu końcem
sierpnia!

Zdzisława Górska

Altana

W strzyżowskiej altance Weissa
strumień odchodzącego dnia
zgubił się w dzikim winie
Jaki spokój w ogrodzie
niebo jeszcze czyste
i bezpieczne
rozlało dzban błękitu
i róże palą się purpurą

Krakowski artysta w ramionach
wzgórz znalazł natchnienie
i świetliste barwy

Koniec wakacji
Chłopiec w makach dorasta
do młodości
Obrazy płoną umykającym latem
Nagrzana ziemia pachnie już
jesienią
i ptaki zbierają się do odlotu

Austriacka stacja kolejowa w Leordzie
na rumuńskim trakcie
– nieskończoność torów
Pociągi z gwizdem wołania
o nadzieję lipcowego powrotu
odprowadzają artystę do Krakowa

Wtedy, trzy lata przed II wojną
nikt nie wiedział,
że powstają tu dzieła
„z okresu strzyżowskiego”

Wojciech Weiss (1875-1950) bywał i tworzył
w Strzyżowie. Inspiracją dla wiersza była wystawa

jego obrazów w Mielcu 20.10.2009 r.

W jednej chwili

Gołębia z gałązką oliwną wysłać
nad odmęty życia
i dziką wrzawę reklam
Światu powiedzieć, że sam
w sobie jest cudem
Widok najmniejszej jego cząstki
jest zachwytem

Lilie w ogrodzie bielą i zapachem
odmawiają modlitwy cudu
a krople poziomek pokorą przy
ziemi

Jak rysa w samorodku szafiru
zaboli kiedyś koniec tego widoku
Lękam się utraty bliskości słowa
i wewnętrznego bólu opisanego
w księdze Hioba

Czy życie przechodzi chmurą
nad nami, czy my nad nim
Skąd niedowierzanie

Zapomniany pejza¿

U Pronaszki strzyżowskie drzewa stoją
w gęstwinie fioletów, brązów, zieleni
To jesień na wzgórzach przebarwia
życiowe plany
Obrazy powstają w kolorach zorzy
a dawne „gruszki z fajką” pachną tęsknotą
i dziś
To było przed
Jeszcze pełni nadziei i fruwających marzeń
W zielonym domku za firanką
na werandzie pachniała kawa
Portrety żony uśmiechały się do siebie...
Wzgórza nieruchome, wszystkowiedzące,
nadsłuchiwały jutra malachitem traw
A oni tacy młodzi
w fularach, żorżetach,
kapeluszach z woalką,
na spacerach
w urokliwym Strzyżowie
A oni z nadzieją na krakowskie jutro,
na pojutrze
z pejzażami niesionymi w oczach,
na płótnach...
To wrzesień 1939 zbyt upalny i czysty

...jeden, drugi wybuch rozerwał
pejzaż i nadzieje
Zachwiały się wzgórza
Dreszcz przeszył ludzi i drzewa
na lata niepewne...

Zbigniew Pronaszko (1885-1958) bywał przed II wojną
w Strzyżowie, gdzie powstało wiele jego prac.
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Weź Połowicę, zwiedź okolicę!

Wakacje już minęły. Wg synoptyków
i „najstarszych górali” czeka nas
jednak piękny wrzesień, a wraz ze
sprzyjającą aurą, możliwość bliż-
szych i dalszych wycieczek w gro-
nie rodziny czy z przyjaciółmi. Oczy-
wiście, można przedłużać wakacyj-
ny czas, garując na leżaku przy gril-
lu i piwku (a dzieci przy komputerze
i coca-coli), ale młodzież z Młodzie-
żowego Koła Miłośników Ziemi Strzy-
żowskiej chciałaby Państwa przeko-
nać do czynnego wypoczynku.

Miłośnicy przetestowali kilka z wielu
możliwych a pięknych, nieznanych szer-
szemu ogółowi i dających wiele emocjo-
nujących przeżyć tras wycieczkowych „na
własnej skórze”. Stało się to dzięki pro-
jektowi, sfinansowanemu częściowo przez
Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych
w Strzyżowie, pod hasłem: „Trzeźwy week-
end z MKMZS!”. Napisaliśmy nawet
wiersz propagujący tę słuszną ideę:
Rusz trzeźwą głową, myśl postępowo!
Weź Połowicę, zwiedź okolicę!
Rozważ plan taki – zabierz dzieciaki,
Brata, Teściową i przyjaciela,
Przecież co tydzień jest niedziela!
Rzuć w kąt używki (to zwyczaj brzydki!)
I ruszaj z nami, bo pomysł mamy
Jak spędzić weekend z Miłośnikami!

Miejsca, które my podziwialiśmy, moż-
na zwiedzić w jeden dzień lub zaplanować
całą sobotę i niedzielę, zatrzymując się na
nocleg np. w Rymanowie Zdroju, gdzie po
sezonie znacznie łatwiej (i taniej!) można
znaleźć przytulny i uroczo położony pen-
sjonat lub gospodarstwo agroturystyczne.
Przetestowaliśmy dla państwa także zajaz-
dy i gospody na trasie, które możemy
z czystym sercem polecić. Zachęcamy
więc do skorzystania z naszego mini-prze-
wodnika i zabrania rodziny na niebanalną
wycieczkę nieznanymi szlakami Pogórza
i Beskidu. Dziś odcinek pierwszy – mało
znane okolice Jasła.

Tu drzewa szumią złowrogo
nawet, gdy nie ma wiatru

Droga na Jasło jest często uczęszczana
i wielu z nas odwiedza atrakcyjną i słusznie
rozreklamowaną „Karpacką Troję” w Trzci-

nicy czy Górę Liwocz. Ale niewielu ludzi
wie, że gęsty Las Warzycki, przez który prze-
jeżdża się machinalnie, kryje straszną, ale
i ciekawą tajemnicę. Jak czytamy w „Le-
gendach jasielskich”: Istnieje wiele tajem-
niczych historii o tym miejscu, każdy je zna,
jednak nikt go nie odwiedza. Przeszłość tej
okolicy budzi strach i niepokój. Zaczyna się
jak piękna bajka, a kończy tragedią. Legen-

da mówi o złym paniczu, który nie dotrzy-
mawszy wierności ubogiej kochance, po-
ślubił piękną i majętną pannę. W czasie ich
powrotu z wesela do domu ziemia rozstą-
piła się na kształt paszczy i pochłonęła we-
selników. Pozostał po tym zdarzeniu głębo-
ki dół w lesie. Starsi ludzie powiadają, że
drzewa rosnące w tej okolicy, szumią zło-
wrogo nawet wtedy, gdy nie ma wiatru. Być
może, jako bezpośredni świadkowie całego
zdarzenia, próbują ostrzegać przygodnych
wędrowców przed niebezpieczeństwem,
które tu może zawsze na nich czyhać.

I rzeczywiście, drzewa te widziały naj-
straszniejsze z możliwych sceny w czasie
II wojny światowej. Ten „przeklęty” i nie-
odwiedzany przez ludzi Las Warzycki
Niemcy wybrali na miejsce masowych eg-
zekucji i grobów ofiar terroru okupanta.
Tu jasielskie Gestapo i Komando obozu
w Szebniach dokonało egzekucji kilku ty-
sięcy osób. Ofiary zbrodniczej działalno-
ści – Polaków, Żydów, jeńców radzieckich
– chowano w zbiorowych dołach. W 32.
mogiłach masowych spoczywa 4500 osób.
Jak piszą dziewczęta z MKMZS Justyna
Bury i Ewelina Warchoł: Dotarliśmy tam
z samego rana, podczas gdy wokół unosiła

się mgła. Było to niesamowite uczucie, gdy
widzieliśmy groby wyłaniające się z oparów.
Dowiedzieliśmy się o makabrycznej historii
tego miejsca. Jest to miejsce, w którym pod-
czas II wojny światowej wykonywane były
masowe egzekucje, głównie Żydów i Pola-
ków. Na terenie cmentarza znajduje się
między innymi grób znanej jaślanki, Flos-
sie Madejewskiej, która została rozstrzela-
na za pomoc w odbiciu więźniów jasielskie-
go gestapo, oraz zbiorowa mogiła zamor-
dowanych 80. niepełnosprawnych dzieci
z Zakładu Wychowawczego w Iwoniczu,
które zabito wraz z niechcącymi ich opu-
ścić aż do śmierci pielęgniarkami. Wszyscy
czuliśmy na plecach ciarki, spacerując
wśród mogił.

Dziś panuje tam niezwykły spokój,
mącony tylko szumem drzew – świadków.
Jednak, jak pisał jeden z niewielu świad-
ków tragedii: Kiedy widzieliśmy wybrane
doły, to już wiedzieliśmy, że lada moment
przyjedzie nowy transport ludzi na śmierć.
Pewnego dnia wieczorem zobaczyliśmy na
„lasku” trzy duże doły. Domyślaliśmy się, że
będzie obfite żniwo. Rzeczywiście, cały na-
stępny dzień przywożono Żydów z Jasła
i Frysztaka i rozstrzeliwano. Ponieważ las
był gęsty, nieraz podczołgiwaliśmy się bli-
sko grobów, nie zdając sobie sprawy z nie-
bezpieczeństwa, jakie mogło nas tam spo-
tkać. Widzieliśmy wysiadających z samo-
chodów ludzi: zbitych, umęczonych, obsta-
wionych z obu stron żołnierzami niemiec-
kimi. Podprowadzali ich nad groby i strze-
lali. Ofiary padały prosto do grobu. Nieje-
den jeszcze żył spadając do dołka. Widok
był straszny... Wieczorem znów pobiegliśmy
do lasu. Ziemia drżała na grobach. Posa-
dzone dla zamaskowania zbrodni drzewa
chwiały się i przewracały...

Wejście na cmentarz wieńczy brama
z orłem z rozpostartymi skrzydłami, pod
którym znajduje się napis: „Przechodniu!
Powiedz Ojczyźnie, że Wierni Jej Prawom
Tu Spoczywają”, ponieważ wśród zamor-
dowanych było wielu członków ruchu
oporu, do końca wiernych Polsce. Rok-
rocznie w pierwszą niedzielę września
odprawiane jest nabożeństwo żałobne
w intencji tutaj pomordowanych. Warto
przyjechać, pomodlić się i zadumać, pro-
sząc Boga, by już nigdy nie powtórzył się
ten straszny „czas pogardy”.
Las Warzycki – Miejsce Pamięci
Odległość drogowa od Strzyżowa: 28 km.
Czas podróży: 30 minut.
Wstęp: wolny.
Warto wziąć znicze, by zapalić na grobach.

Cmentarz w Lesie Warzyckim

źródło: wikipedia.pl

czyli wyprawy w mniej znane rejony Pogórza i Beskidu z członkami
Młodzieżowego Koła Miłośników Ziemi Strzyżowskiej



Do najważniejszej części dożynek - jak
zawsze - należał Konkurs Wieńca Dożyn-
kowego, w którym zaprezentowało się 20
grup wieńcowych. Byli to: Rada Sołecka
z Żarnowej, KGW Żarnowa, Parafialny
Zespół Caritas Żarnowa, ZPiT „Kłoso-
wianie”, Grupa Śpiewacza „Barwy Je-
sieni”, dwie dziecięce grupy wieńcowe ze
Szkoły Podstawowej z Glinika Charzew-
skiego, KGW Dobrzechów, OSP Dobrze-
chów, KGW Żyznów, OSP Żyznów, KGW
Glinik Zaborowski, KGW i OSP Wysoka
Strzyżowska górna, KGW Wysoka Strzy-
żowska dolna, KGW Gro-
dzisko, Towarzystwo Przyja-
ciół Godowej, KGW Godowa,
OSP Gbiska, KGW Gbiska,
KGW i OSPZawadka.

Komisja jurorska w skła-
dzie: Monika Bober - dyrektor

Samorządowego
Ziemi Strzyżowskiej im.
Z. Leśniaka, Aneta Kozioł -
redaktor naczelna miesięcz-
nika „Waga i Miecz”, Andrzej
Łapkowski - kierownik biura
Czarnorzecko-Strzyżowskiej
Lokalnej Grupy Działania
i Stanisław Śliwa - twórca lu-
dowy, malarz, rzeźbiarz oce-
niła wieńce i przyznała na-
grody-nominacje.

I tak, do udziału w XVIII
Podkarpackim Konkursie
Wieńca Dożynkowego w Ra-
domyślu Wielkim, nominację
otrzymały grupy wieńcowe:
KGW Żarnowa, KGW Godo-
wa oraz KGW i OSPZawadka.

Natomiast do udziału w XIV Dożyn-
kach Województwa Podkarpackiego w Du-
kli nominację otrzymało KGW Dobrze-
chów.

Wyróżnienia otrzymały także wieńce ze
SP w Gliniku Charzewskim oraz wieniec
Grupy Śpiewaczej „Barwy Jesieni”.

Wszystkie grupy wieńcowe otrzymały
pamiątkowe dyplomy i nagrody finansowe
ufundowane przez organizatorów.

W dalszej części imprezy zapropo-
nowaliśmy publiczności oraz członkom
grup wieńcowych konkursy sprawnoś-
ciowe przygotowane specjalnie na okolicz-
ność dożynek: młócenie cepami (nadmu-

chanych wcześniej na czas) balonów, rzut
wiązką słomy, kompletowanie strojów
regionalnych, a dla dzieci slalom pomiędzy
traktorowymi oponami.

Mężczyźni, którzy zgłosili się do
wspomnianych konkurencji, wykazali się
imponującą siłą i sprawnością, co zadzi-
wiło publiczność, która z wielką uwagą
kibicowała zawodnikom.

Nagrodą były gromkie brawa i upomin-
ki ufundowane przez Czarnorzecko-Strzy-
żowską Lokalną Grupę Działania i Dom
Kultury „Sokół”.

W części muzycznej dożynek 2014
niepodzielnie królował Zespół Pieśni
i Tańca „Kłosowianie”. W ich wykonaniu
mogliśmy podziwiać folklor krośnieński
i rzeszowski.

Jak co roku dożynkom towarzyszyły
wystawy chleba i płodów rolnych, zorga-
nizowane przez Gminną Spółdzielnię
„SCh” i Podkarpacki Zespół Doradztwa
Rolniczego w Strzyżowie.

Smakiem dominującym tegorocznych
dożynek, była staropolska jabłczanka
i babeczki z nadzieniem jabłkowym, ser-
wowane licznie zgromadzonej publicz-
ności.

Wśród wielu stoisk wystawienniczych
można było podziwiać piękną biżuterię,
obrazy, płaskorzeźby, rzeźby, koronki.

Autorami prac byli m.in.: artyści
Stanisław Śliwa i Józef Drewniak, Bro-
nisława Pyc, Maria Niemiec, Krystyna
Grodzka, Maria Typrowicz, Iwona Pilch,
Krystyna Pelc, Edyta Banek, Jadwiga
Żarek, Andżelika Szarek, Maria Sta-
nisławska, Monika Korab.

Zaś do kącików ze zdrową żywnością
zapraszali Państwo Ochabowie, Leba-
nowie i Bogdan Gwiszcz.

Na swojskie jadło zapra-
szały KGW Żarnowa, Gro-
dzisko i Zawadka. Podczas
dożynek w Strzyżowie nie
mogło zabraknąć także stoiska
Czarnorzecko-Strzyżowskiej
Lokalnej Grupy Działania.

Podczas Strzyżowskiego
Święta Plonów przeprowa-
dzona została także akcja cha-
rytatywna pn. „Dajmy szansę
Emilce”. Jej główną częścią
była licytacja prac plastycz-
nych i cennych pamiątek.

Przekazali je m.in.: Maria
Mostek, Maria Typrowicz,
Adam Baran, Antoni Paweł
Gwiszcz, Maria Niemiec, To-
masz Mazur, Krystyna Grodz-
ka, Wiesław Plezia, Stanisław
Śliwa, Zygmunt Zabłyszcz,
Kazimiera Kidacka, Monika
Korab oraz Burmistrz Strzy-
żowa. Wszystkim ofiaro-
dawcom serdecznie dzięku-
jemy!

Na finał wieczoru wystąpił znakomity
artysta, którego po wielu staraniach udało
się zaprosić do Strzyżowa. Gwiazdą
tegorocznych dożynek był -

wraz z zespołem
. Ten w pełni profesjonalny

muzyk okazał się człowiekiem niezwykle
kontaktowym, z luzem i dystansem do
siebie. Jest osobą wszechstronną, dał się
poznać także jako autor i kompozytor, ale
to nie wszystko. Jest także aranżerem
i producentem większości swoich nagrań
i wideoklipów. Sprzedał łącznie pół milio-
na płyt i zagrał blisko tysiąc koncertów
w Polsce i kilkadziesiąt w USA, Kanadzie,

Muzeum

Krzysztof
K.A.S.A. Kasowski The
CzadMakers

Od lewej: Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński oraz starostowie
Tadeusz Barć i Maria Siuta



Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”

Krzysztof K.A.S.A. Kasowski wraz z zespołem The CzadMakers

Niemczech, Irlandii czy Australii.
Jego pełną gorących, karaibskich
rytmów muzykę doceniła strzyżowska
publiczność, licznie przybyła na
koncert.

Grupa zagrała swoje najlepsze
przeboje, a wśród nich te „nieśmier-
telne”, niepodzielnie kojarzone
z K.A.S.Ą., czyli „Macho”, „Rekla-
ma”, „Wszystko od nowa” czy
„Piękniejsza”.

Wszyscy bawili się znakomicie
i duża w tym zasługa również instru-
mentalistów, którzy potrafili stworzyć
prawdziwy show sceniczny. Jak przy-
stało na profesjonalnych artystów,
zespół nie dał się długo prosić i trzy-
krotnie bisował.

Na zakończenie do zabawy tanecz-
nej zaprosił zespół „ ”.Torso

DK

Parafialny Zespół Cartias - parafia
MM Kolbego w Żarnowej

ZPiT „Klosowianie”
z DK „Sokół” w Strzyżowie OSP w Dobrzechowie

Rada Sołecka w Żarnowej



KGW w Żyznowie OSP w Żyznowie KGW w Gliniku Zaborowskim

Towarzystwo Przyjaciół Godowej OSP w Gbiskach KGW w Gbiskach

KGW i OSP w Wysokiej Strzyżowskiej (góra) KGW w Wysokiej Strzyżowskiej (dół) KGW w Grodzisku



SP w Gliniku Charzewskim (grupa starsza)
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Wieńce nominowane do udziału w XVIII Podkarpackim Konkursie
Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim

KGW w Godowej

KGW w Dobrzechowie

Zespół „Barwy Jesieni” przy DK „Sokół”
w StrzyżowieSP w Gliniku Charzewskim (grupa młodsza)

Wieńce wyróżnione przez jury

Wieniec nominowany
do udziału w XIV Dożynkach

Województwa Podkarpackiego
w Dukli

KGW w Żarnowej

KGW i OSP
w Zawadce
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Gdy nadszedł przypływ, utworzyli
Tamę z własnych ciał i zakrzepłej krwi.
I patrzcie – kraj nie stał się pustynią...
Owszem, „kraj nie stał się pustynią”,

a życie potoczyło się dalej, ale warto tam
zajrzeć, zobaczyć polskobrzmiące nazwi-
ska (wielu Polaków zginęło w tej brato-
bójczej walce, w tym kilkudziesięciu z Zie-
mi Strzyżowskiej) i pomyśleć, jak wielką
wartością jest POKÓJ.
Warzyce – Bierówka. Odległość drogowa 4 km.
Czas podróży: ok. 10 minut (uwzględniając prze-
jazd przez wieś).
Można zaparkować na drodze między budyn-
kami, mieszkańcy są życzliwi i przyzwyczajeni
do turystów, także licznie odwiedzających ob-
cokrajowców; są rodziny z Austrii, które co-
rocznie tu przyjeżdżają.
Wstęp: wolny.
Warto wziąć znicze, by zapalić na grobach.

Muzeum Regionalne w Jaśle

Jadąc dalej, ku Bieczowi i Binarowej
(o czym w następnym odcinku) powinni-
śmy wstąpić do jasielskiego Muzeum Re-
gionalnego. Rzadko odwiedzamy te pla-
cówki kultury, ale i dostępność miejsca
(otwarte niemal na okrągło przez cały mie-
siąc), jego położenie (w centrum miasta,
przy ulicy Kadyiego 11, posiada mały par-
king) i symboliczna cena biletów (4 i 2 zł)
powinny nas zachęcić. Zbiory są napraw-
dę ciekawe, oddajmy głos informatorowi
muzealnemu: Powstało w 1969 roku. Ko-
lekcja strojów ludowych stanowi jedną
z bogatszych części działu etnograficznego.
Zebrane eksponaty to pełne stroje oraz ele-
menty ludowych strojów pogórzańskich
oraz łemkowskich. Ważną część kolekcji
stanowią również eksponaty dotyczące tra-
dycyjnych rzemiosł wiejskich. Wśród nich
wyroby ceramiczne z dawnych ośrodków
garncarskich z terenu byłego powiatu ja-
sielskiego, a także narzędzia i wyroby tkac-
kie. Muzeum posiada także zbiór narzędzi
oraz wyrobów kowalskich i stolarskich.
Wspaniałe są rzeźby ludowe, a odtworzony
wystrój domów mieszczańskich pozwala się
przenieść w wyobraźni do miasta 100 lat
temu. Ciekawa i cenna jest kolekcja orłów,
noszonych przez formacje polskie od po-
czątku pierwszej wojny światowej aż po cza-
sy współczesne. Kolekcja numizmatyczna
liczy około 2000 sztuk, zawiera monety an-
tyczne, głównie rzymskie oraz monety pol-
skie od XI-XX wieku. Ozdobą kolekcji jest
tetradrachma Aleksandra Wielkiego z 320
roku p.n.e. oraz zbiór talarów z XVII-XIX
wieku. Kolekcja paleontologiczna (czyli
skamieliny prehistoryczne) powstała dzię-
ki pasji kolekcjonerskiej dr Stanisława Ka-
dyiego, znanego jasielskiego lekarza i ko-
lekcjonera. W jej skład wchodzą skamieli-
ny z terenu fliszu karpackiego, odciski ryb
i mięczaków morskich w skałach osado-
wych, fragmenty kości ssaków z okresu zlo-

Bierówka – magiczne
miejsce położone na wzgórzu

Opuszczając drogę Strzyżów-Jasło,
przeważnie kierujemy się w prawo, na dro-
gę ku miastu. Tymczasem można zboczyć
niewiele kilometrów, by zobaczyć niezwy-
kły cmentarz w Bierówce, będący jedną
z niemal 400 nekropolii, upamiętniających
poległych w straszliwym starciu mocarstw
u progu XX wieku – w I wojnie światowej.
Niedawno obchodziliśmy 100. rocznicę jej
wybuchu, więc trudno o lepszą lekcję hi-
storii, niż wizyta w takim miejscu. Jest to
cmentarz nr 20 w II Okręgu Jasło Oddzia-
łu Grobów Wojennych Komendantury
Uprzątania Pól Bitewnych w Tarnowie.
Wiele z tych cmentarzy to wybitne dzieła
architektoniczne i inżynieryjne, o dużych
walorach artystycznych, a są ich dziesiąt-
ki w niedalekiej okolicy. Dzisiaj trudno
zrozumieć (patrząc przez pryzmat drugiej
wojny), że państwa walczące w I wojnie
światowej potrafiły docenić honor żołnie-
rzy i godność poległych, niezależnie od
tego, jaki mundur nosili. Austriacy wznie-
śli te nekropolie nie po to, by zadbać
o swoich żołnierzy, lecz by wszyscy wal-
czący: Austriacy, Niemcy, Rosjanie, Po-
lacy, Węgrzy, Czesi, Żydzi i wiele innych
narodowości, mogli godnie znaleźć miej-
sce wiecznego spoczynku, bo – jak głosi
inskrypcja na jednym z cmentarzy:

„Za życia skłóceni. Śmiercią pogodze-
ni. Razem złożyli tu kości.

I nieważne, kim byli. Co dotychczas zna-
czyli. Lecz, że dochowali wierności”.

Jest to miejsce magiczne. Położone na
wzgórzu, do którego trzeba dojechać przez
wieś Bierówka. Każdy mieszkaniec wska-
że to miejsce. Dookoła rozciąga się wspa-
niała panorama na tzw. Doły Jasielsko-
Sanockie – obniżenie między Pogórzem
a Beskidami. Szczególnie rano lub
o zmierzchu nastrój powagi i spokój śpią-

cych tam żołnierzy bierze w posiadanie
nawet najbardziej odpornego na wzrusze-
nia człowieka. Dodatkowo szum specjal-
nie nasadzonych dębów, wyraz artystycz-
ny całości założenia (zatrudniano do pla-
nowania takich cmentarzy wybitnych ar-
chitektów i artystów – kamieniarzy; ten
w Bierówce projektował Johann Jager)
sprawia, że każdy pochyli czoła i zaduma
się nad losem żołnierza. Widoczny jest
z daleka, dzięki grupie pomnikowych dę-
bów, zasadzonych na jego terenie przez bu-
downiczych. Trafnie przewidział jego wy-
gląd w 1918 roku Hans Hauptmann
w „Zachodniogalicyjskich Grobach Boha-
terów”, pisząc: Wzniesienie, na którym usy-
tuowano ten wojenny cmentarz, już teraz
w pożądany sposób potęguje wrażenie wy-
wierane przez jego skromną sylwetkę, czy-
niąc zeń wyrazisty szczegół w bezbarwnym
otoczeniu. Później, w miarę rozrastania się
drzew, w stopniu większym niż w tej chwili
będzie on sygnalizował uroczysty sens swe-
go istnienia.

Pochowano na nim 12 żołnierzy au-
stro-węgierskich (niestety, ani jeden nie
jest znany z nazwiska ani przynależności
pułkowej), 72. niemieckich (w przeważa-
jącej większości z 1. i 3. Pułku Królew-
skich Pruskich Grenadierów Gwardii)
i 49 nieznanych żołnierzy rosyjskich (tak,
właśnie rosyjskich, dając im krzyże pra-
wosławne na wieczny odpoczynek).

Obeliski, usytuowane w centralnej
części, pochylają się ku środku, jakby kła-
niając się sobie. Krzyże przedstawiają
przynależność do armii. Krzyże „nie-
mieckie” ozdobione są wieńcem z liści
dębu, krzyże „austriackie” ozdobione są
wieńcem laurowym, krzyże „rosyjskie”
ozdobione są wieńcem lipowym, jakże
miłym każdemu Słowianinowi. Mło-
dzież, zwiedzająca ten cmentarz, ulega-
jąc nastrojowi chwili (o czym wspominają
w sprawozdaniu, a co zaprzecza opinii,
jakoby byli nieczuli na „zew historii”)
zwróciła uwagę na napis:

Cmentarz wojenny w Bierówce

Fot. Mirosław Bystrek
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dowaceń, głównie mamutów, fragmenty
poroży turów i jeleni, oraz inne skamieliny
zwierzęce i roślinne. Zbiór uzupełnia kolek-
cja przyrodnicza zawierająca szkielety
współczesnych ryb i ssaków. Ozdobą ko-
lekcji jest skamieniały odcisk pancerza żół-
wia oligoceńskiego znaleziony w Winnicy
k/Krosna, unikat w skali europejskiej.

Od siebie możemy dodać, że miło-
śnicy, z którymi gościłam tam w 2013
roku, początkowo nieufnie nastawieni
(wiadomo, młodzież i starocie w mu-
zeum?), dzięki świetnej gawędzie pana
przewodnika i atrakcyjności zbiorów,
szybko przekonali się, że warto spędzić
tam chwilkę.

A o tym wszystkim przekonują strzy-
żowian opiekunki MKMZS Marzena Du-
biel i Renata Orłoś oraz uczniowie z klas
III a i III c, należący do Młodzieżowego
Koła Miłośników Ziemi Strzyżowskiej.
Bierówka – Jasło. Odległość drogowa 9 km.
Czas podróży: ok. 11 minut.
Muzeum Regionalne w Jaśle
ul. Kadyiego 11, 38-200 JASŁO

W lipcu obchodziliśmy 100. rocznicę
wybuchu I wojny światowej – wojny, która
zmieniła oblicze świata. Jej wybuch zbu-
rzył XIX-wieczny porządek polityczny
w Europie – upadły monarchie, na mapie

Europy pojawiły się nowe kraje. Jej rezul-
taty umożliwiły także odtworzenie niepod-
ległego państwa polskiego. Po 123 latach
niewoli powstała II Rzeczpospolita Pol-
ska (1918-1939).

Ustawą z dnia 10 maja 1919 r. przyzna-
no, mimo trudnej sytuacji w państwie, wy-
płatę odszkodowań wojennych ze Skarbu
Państwa poszkodowanym obywatelom
w wysokości ustalanej przez miejscowe Ko-
misje Szacunkowe w Polsce. Jako dowód,
załączam kopie dwóch dokumentów w tej
sprawie z tych lat, zachowane w rodzinie
Anieli Ruszała zam. W Zaborowie (obec-
nie w części tej wsi – Glinik Zaborowski).

�

tel.: (13) 4462359, fax: (13) 4463598
e-mail: muzeumjaslo@neostrada.pl
Czynne: poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.30,
sobota – niedziela: 10.00 – 14.00, w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca nieczynne.
Ceny biletów: 4 zł, ulgowe: 2 zł, przewodnik:
10 zł (warto skorzystać).

Źródła cytatów:

Wiesław Hap, „Legendy jasielskie”, Stanisław Cy-
narski, Józef Garbacik „Jasło oskarża”, wikipe-
dia.pl, www.cmentarze.gorlice.net.pl, strona infor-
macyjna Muzeum Regionalnego w Jaśle, www.mu-
seo.pl, sprawozdania uczestników projektu.

źródło: www.jaslonet.pl

Muzeum w Jaśle – skamieliny

Adam Kluska

Rocznica 100-lecia wybuchu
I wojny światowej (1914-1918)
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„Zakochania”
– Javier Marias

Twórczość Javiera Mariasa, wybitnego hiszpańskiego
pisarza, felietonisty i tłumacza, autora trzynastu powieści

i czterech tomów opowiadań, wzbudza w Polsce coraz większe za-
interesowanie wielbicieli literatury ambitnej, umiejących docenić
jej wartość i piękno. Hiszpańskiego epika
wysoko oceniają krytycy, jest laureatem
wielu prestiżowych nagród, w tym Prix For-
mentor w 2013 roku i kandydatem do Li-
terackiej Nagrody Nobla w 2014.

Powieść „Zakochania” to książka nie-
zwykła, ciężka w odbiorze, nie do końca
zrozumiała, chwilami nawet nudna, wy-
magająca od czytelnika nieustannej uwa-
gi i głębokiego zaangażowania w tok wy-
darzeń. Spośród bohaterów na pierwszy
plan wysuwa się postać redaktorki ma-
dryckiego wydawnictwa: Marii Doltz,
która jest narratorem i uczestnikiem wydarzeń. Ponadto mamy do
czynienia z wykładowcami akademickimi, tłumaczami, a nawet
poznajemy autentyczną postać profesora Francisko Rico, wybit-
nego znawcy hiszpańskiej literatury średniowiecznej.

Historia zaczyna się rzec można banalnym punktem wyjścia.
Otóż Maria Doltz ma zwyczaj rozpoczynania dnia od wypicia kawy
w lokalu, nieopodal miejsca pracy. W owej kawiarni pojawia się
też codziennie para małżeńska, którą dziewczyna dyskretnie ob-
serwuje. Ten widok staje się dla niej bardzo ważny, jest pod wiel-
kim wrażeniem łączących parę więzi, wzajemnej miłości i przyjaź-
ni. Małżonkowie: Luisa Alday i Miguel Desvern roztaczają wokół
siebie pozytywna aurę, ciepło, spokój i ukojenie. Maria ulega swo-
istej fascynacji ich widokiem, gdyż dodaje jej siły, otuchy, sprawia
radość, wzmacnia wiarę w sens życia, usposabia pozytywnie do
otaczającej rzeczywistości.

Ale przychodzi dzień, kiedy małżonkowie nie przychodzą do
kawiarni. Dziewczyna nie może o nich zapomnieć, a po paru mie-
siącach dowiaduje się, że Miguel został bestialsko zamordowany.
„Zakochania” nie mają jednak nic wspólnego z kryminałem. Mor-
derstwo jest początkiem dla całej treści, a Maria obsesyjnie coraz
bardziej przybliża się do historii życia pary, widywanej w kawiarni
i ich przyjaciela Javiera Diaz-Vareli. Podziw wzbudza mistrzo-
stwo Mariasa, objawia się na wielu płaszczyznach, m.in.: w two-
rzeniu literatury z literatury, którą wyzyskuje w sposób kreatywny.
Fabułę książki hiszpański twórca prowadzi na kanwie fragmentu
monologu Makbeta, drastycznej sceny z „Trzech Muszkieterów”
i opowiadania Balzaca „Pułkownik Chabert” książek, do których
odwołują się bohaterowie, wciągając tym samym czytelnika w ciem-
ne zakamarki psychiki wykreowanych postaci. Pisarz także z wir-
tuozerią manipuluje czytelnikiem, przedstawiając mu różne wer-
sje wydarzeń, zmieniających postrzeganie bohaterów. Przeprowa-
dza przy tym dokładną wiwisekcję umysłu. Bieg wydarzeń do sa-
mego zakończenia jest nieprzewidywalny. Mamy tu do czynienia
z intrygującą opowieścią o winie i karze, odpowiedzialności za
innych, o możliwości kreowania ich życia, o zależności, roli przy-
padku w życiu i bezbłędnie przygotowanym planie, który do koń-
ca pozostaje częściowo sekretem.

W niekończących się dialogach, analizach, introspekcjach, re-
trospekcjach, w bezmiarze rozmyślań, domysłów i refleksji Ma-
rias snuje opowieść o kolejach ludzkiego losu, o miłości, walce
emocji ze zdrowym rozsądkiem. Kunszt pisarza ujawnia się w in-
teresującej technice, która oscyluje pomiędzy monologiem we-
wnętrznym, a strumieniem świadomości.

„Zakochania” warto przeczytać, polecam.
Zofia Godek-Łopatkowa

DKK przy BPGiM w Strzyżowie

„Pola”
– Magdalena Zimny-Louis

Kolejne spotkanie naszego sympatycznego DKK
w gronie męsko-damskim przebiegało nad dyskusją
książki „POLA” Magdaleny Zimny-Louis. Sama autorka jest
„pełnokrwistą” rzeszowianką, która w pewnym okresie swoje-
go życia zamieszkała w Anglii i łączyła umiejętnie oba te światy
– polski i angielski. Od stycznia 2014 r. autorka na stałe po-
wróciła do Rzeszowa i pisze czwartą książkę. W „Poli” odnaj-
dujemy wiele akcentów rzeszowskich – zarówno architekto-

nicznych, topograficznych, jak rów-
nież gastronomicznych, dlatego szcze-
gólnie bliska jest nam, czytelnikom
Strzyżowa, bo osadzona w „naszych”
realiach. „Pola” jest sagą rodzinną,
opowiadającą o miłościach, roman-
sach, kłótniach, skrywanych kom-
pleksach i zdradach.

Jest to książka o kobiecie, a wła-
ściwie o kobietach. Narratorką i bo-
haterką tej wielopokoleniowej histo-
rii jest Tosia, czyli Antonina Pogorzel-
ska, która przedstawia nam bardzo
osobistą relację ze swojego życia: od
wczesnych lat przedwojennych do te-

raźniejszości. Poznajemy jej rozbudowany życiorys z wieloma
pobocznymi wątkami i całą plejadą postaci. Opowieść rozpo-
czyna się w chwili, kiedy Tosia po ukończeniu osiemdziesiąte-
go roku życia, podejmuje decyzję o niewychodzeniu z domu.
Budzi to wielki niepokój jej dzieci Zuzanny i Andrzeja. Jedynie
młody sąsiad i przyjaciel Jacek, który jest nieocenionym wspar-
ciem, akceptuje jej postanowienie. Tosia rozpoczyna opowia-

dać historię swojego życia, począwszy od dzieciństwa w jednej
z polskich wsi, przez zawieruchę powojenną i nowe życie
w wolnej Polsce. Najważniejszą osobą i przyjaciółką w jej życiu
jest siostra matki – Pola. Dzięki niej Tosia wyjeżdża do Warsza-
wy i poznaje świat.

Historia w tej książce jest taka prosta, życiowa, przedsta-
wieni ludzie są różnorodni z przywarami i wadami, dobrem
i złem, bo takie po prostu jest życie. „Pola” to zwykła historia
o zwykłej kobiecie, która w jesieni życia opowiada nam swoje
losy, lecz wszystko podane jest wciągającym i czasami humory-
stycznym językiem, pełnym zaskakujących burz ideologicznych,
zmysłowych i rodzinnych.

Książka wciąga i porywa swoją prostotą i ciepłem. Bardzo
polecam do przeczytania.

Wanda Przybyłowicz
DKK przy BPGiM w Strzyżowie

Fot. Archiwum DKK
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Nina Opic

* * *

Między

wschodem, a zachodem słońca

zatrzymały się

szpalery wysmukłych drzew

z przykucniętymi

bojaźliwie krzakami

by czekać w bezdechu

na taniec wiatru

pośród cieni i traw.

między wschodem,

a zachodem słońca

zatrzymują się

ludzkie myśli,

spojrzenia i

słowa.

Czekają, czekają, czekają...

Polecamy!

Wies³awa Bancarzewska – „Powrót do Na³êczowa”

Wiesława Bancarzewska w książce „Powrót do Nałęczowa”, kreuje wizję roku
2011 jak i 1932. Główna bohaterka to Anna Duszkowska, jej krewni, z którymi czuła
się bardzo związana, już odeszli. Jedyne co pozostało, to pamiątki po nich. Któregoś

dnia pojawia się możliwość, przez którą – można przy-
puszczać – tęsknota Anny działa cuda. Mianowicie
bohaterka otrzymuje szansę na wycieczkę do rodzin-
nego Nałęczowa. Okazuje się to być bardzo wzrusza-
jącym doświadczeniem. Anna znów może ujrzeć swoją
ukochaną babcię, ciotki i matkę – no właśnie, tylko to
wszystko ma swoje konsekwencje i może być bardzo
niebezpieczne dla jej przyszłości...

Powieść Wiesławy Bancarzewskiej to książka, któ-
ra oczarowuje. Zachwyca światem, który już przeszedł
do lamusa. Jej czytanie przypomina nieco przegląda-
nie starego rodzinnego albumu pełnego fotografii, na
których zapisała się przeszłość. Tamten świat zadziwi
czytelnika równie mocno, jak główną bohaterkę lek-
tury. Taki inny, taki tajemniczy, taki różny... „Powrót
do Nałęczowa” to opowieść o przeszłości, o dziejach
pewnej rodziny, której głową była kobieta. To historia
niezwykle wciągająca. To książka o wewnętrznym doj-

rzewaniu i spoglądaniu na swój los z refleksją. Anna, dzięki przeniesieniu się w prze-
szłość, zaczyna inaczej patrzeć na swoje życie, dostrzegać błędy i potknięcia.

„Powrót do Nałęczowa” to przede wszystkim książka dla tych, którzy lubią podró-
że w minione czasy, niekiedy trudne, ale mające swój niepowtarzalny urok.

Markus Zusak – „Z³odziejka ksi¹¿ek”

Historia zawarta w książce toczy się przed i w czasie trwania II wojny światowej.
W książce poznajemy historię 10-letniej dziewczynki o imieniu Liesel, która trafia do

rodziny zastępczej mieszkającej w Molching. Na sa-
mym początku nowa matka nie traktuje jej w zbyt do-
bry sposób, natomiast ojciec stara się dla niej robić
wszystko, aby czuła się dobrze w nowym domu.
W nowej okolicy poznaje również przyjaciół, do któ-
rych należy między innymi Rudy i z którym spędza
najwięcej czasu. Liesel łączy więź z nową rodziną
i przyjaciółmi. Jej życie zmienia się, kiedy kradnie
pierwszą książkę i w jej życiu pojawia się Żyd o imie-
niu Max, który odgrywa w nim ważną rolę.

Narratorem „Złodziejki książek” jest Śmierć. Zu-
sak stworzył Śmierć inną, niż jest nam znana. Śmierć
w „Złodziejce” jest bardziej pozytywna, mądra, ma od-
ruchy ludzkie, serce, uczucia, poczucie humoru i po-
trafi współczuć. To Śmierć opowiada historię Liesel.
Może autor chciał pokazać, że nie ma sensu bać się
śmierci i że nie jest taka straszna, jak się ją opisuje.

„Złodziejka książek” jest piękną oraz poruszającą
książką dla młodszych jak i starszych czytelników. Książka, która zmusza do przemy-
śleń, obok której nie da się przejść obojętnie.

BPGiM w Strzyżowie

WARTO PRZECZYTAĆ

Nina Opic

Pamiêtaj

Gdy na stole położysz

CHLEB

pamiętaj o ręce

wyciągniętej po okruszki serca.

Nie zasłaniaj się brakiem czasu,

stanowiskiem, wykształceniem,

ani tym, że masz

tylko dla gości

zakupiony w cukierni tort.

Na zakręcie życia

może zabraknąć

wyciągniętej ku tobie ręki

z pogniecionymi

okruszkami serca.

PAMIĘTAJ...
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Warto wiedzieć, że przepracowany
okres można doliczyć do przyszłej emery-
tury. Osoba, która pracowała i podlegała
ubezpieczeniom w Polsce oraz była ubez-
pieczona w państwach UE, emeryturę
może dostać zarówno z Polski, jak i z każ-
dego państwa UE, w którym była ubez-
pieczona, o ile spełniała warunki wyma-
gane do emerytury w tych państwach.

Przykład:
Jeśli o emeryturę ubiega się osoba, która
pracowała w Polsce oraz innych państwach
członkowskich, np. w Grecji, Irlandii i Ho-
landii, ustalenia uprawnień do emerytury
dokonują równolegle instytucje ubezpiecze-
niowe każdego z tych państw.

Zatem, jeżeli osoba zainteresowana,
która była objęta systemami emerytalny-
mi kilku państw członkowskich, spełnia
warunki do uzyskania emerytury w tych
państwach, może pobierać z nich emery-
tury. Jeżeli będąc zatrudniona w jednym
państwie członkowskim, nie posiada okre-
su ubezpieczenia wymaganego do uzyska-
nia tego świadczenia, to dla przyznania
emerytury, dolicza się również zagranicz-
ne okresy ubezpieczenia z wszystkich in-
nych państw członkowskich, jeśli nie po-
krywają się one z polskimi okresami ubez-
pieczenia.

Przy ustalaniu prawa do emerytury
z ZUS, zagraniczne okresy ubezpieczenia
z innych państw są uwzględniane, gdy pra-
wo do tej emerytury zależy od długości
okresów ubezpieczenia, a okres ubezpie-
czenia przebyty wyłącznie w Polsce, nie
wystarczy do nabycia prawa do świadcze-
nia (dotyczy osób urodzonych przed
1 stycznia 1949 r.), które mają emeryturę
liczoną według starych zasad.

Dla urodzonych po 31 grudnia 1948
roku, których prawo do emerytury z ZUS
nie zależy od długości okresów ubezpie-
czenia, okres pracy za granicą nie jest
uwzględniany. Jeśli w danym państwie

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS �

członkowskim, prawo do emerytury zale-
ży od długości okresów ubezpieczenia,
a dana osoba nie musi mieć do uzyskania
prawa do tego świadczenia uwzględnia-
nych zagranicznych okresów ubezpiecze-
nia w innych państwach członkowskich,
wówczas wysokość emerytury obliczana
jest wyłącznie na podstawie okresów ubez-
pieczenia w państwie ustalającym emery-
turę z pominięciem okresów ubezpiecze-
nia zagranicznego.

Jeżeli osoba zainteresowana mieszka
za granicą w państwie członkowskim i była
ubezpieczona wyłącznie w Polsce, wnio-
sek o emeryturę składa w polskiej instytu-
cji. Wniosek można też złożyć za pośred-
nictwem instytucji ubezpieczeniowej pań-
stwa zamieszkania, ta zaś przekaże go do
odpowiedniej polskiej instytucji.

Data złożenia wniosku w instytucji za-
granicznej będzie w tym przypadku wią-
żąca dla instytucji polskiej.

Do rozpatrywania spraw emerytalno-
rentowych dla osób pracujących w UE
wyznaczono sześć oddziałów ZUS współ-
pracujących z zagranicznymi instytucjami
państw członkowskich, właściwymi do
załatwiania wniosków o te świadczenia:
� I Oddział ZUS w Łodzi właściwy dla
osób pracujących na Cyprze, Malcie,
w Grecji, Hiszpanii, Portugalii lub we
Włoszech;

� Oddział ZUS w Nowym Sączu: Cze-
chy, Słowacja;
� Oddział ZUS w Tarnowie: Austria, Liech-
tenstein, Słowenia, Węgry, Szwajcaria;
� Oddział ZUS w Opolu: Niemcy;
� Oddział ZUS w Szczecinie: Dania, Es-
tonia, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwe-
cja, Litwa, Łotwa;
� I Oddział ZUS w Warszawie: Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Francja, Holandia,
Irlandia, Luksemburg, Rumunia, Wielka
Brytania;
� Oddział ZUS w Rzeszowie: Ukraina.

Koordynacji podlegają również wypła-
cane przez ZUS: świadczenia pieniężne
z tytułu choroby, macierzyństwa, renty
z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzin-
nej, świadczenia z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, świadczenia
przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe.

W przypadku osoby migrującej, podsta-
wową jest ustalenie w którym państwie była
ubezpieczona. Nawet, jeśli jednocześnie
pracuje w kilku państwach członkowskich,
to może być ubezpieczona tylko przez jed-
no państwo i w nim opłacać wszystkie skład-
ki na ubezpieczenie społeczne.

Przydatne adresy polskich instytucji:

�  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– Centrala ul. Szamocka 3,5, 01-748 War-
szawa, www.zus.pl,
� Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
ZUS, informacja ogólna w sprawach świad-
czeń emerytalno-rentowych podlegających
koordynacji: 801 400 987 lub 801 401 987
z telefonów stacjonarnych; +48 22 560 16 00
z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
� e-mail: cot@zus.pl,
� skype: zus_centrum_obsługi_tel.

�

Pracuj bezpiecznie
Wielu rodaków wyjeżdża w poszukiwaniu pracy. Aby pobyt w innym państwie UE był bezpiecz-
ny, warto przed wyjazdem uzyskać podstawowe informacje na temat warunków życia, zatrud-
nienia i ubezpieczenia. Warto skontaktować się z właściwą instytucją zabezpieczenia społecz-
nego w Polsce (oddział, inspektorat ZUS), która udzieli informacji o obowiązkach w dziedzinie
ubezpieczenia społecznego.
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� KĄCIK RZECZNIKA ZUS � KĄCIK RZECZNIKA ZUS

Emerytury od czerwca 2014 r.
Od czerwca 2014 r. przyznawane są pierwsze emerytury w powszechnym wie-
ku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn, z uwzględnieniem – w podsta-
wie ich obliczenia – środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS,
w tym środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych. Emerytury
te przysługują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i osiągnęli podwyż-
szony powszechny wiek emerytalny określony dla mężczyzn.

Emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn mogą
otrzymać kobiety i mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r., którzy wiek emerytalny
wynoszący 65 lat i 5 miesięcy ukończą w okresie: czerwiec-sierpień 2014 r.

Emerytura przysługuje w przypadku, gdy kobieta lub mężczyzna, po ukończeniu
podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzny:
– złoży po raz pierwszy wniosek o emeryturę,
– zostanie im przyznana z urzędu emerytura, w związku z ukończeniem tego wieku.

Emerytura zostanie obliczona poprzez podzielenie sumy środków zewidencjono-
wanych na koncie i subkoncie w ZUS, w tym kwoty środków przeniesionych z OFE
oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego przez właściwą liczbę miesięcy średnie-
go dalszego trwania życia.

Emerytura zostanie również ustalona dla kobiet, które do dnia poprzedzającego
osiągnięcie podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego określonego dla męż-
czyzny, miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej.

W celu ustalenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla
mężczyzn, ZUS dokona z urzędu ponownego obliczenia przysługującej im dotychczas
emerytury z FUS, uwzględniając w podstawie obliczenia emerytury środki zewidencjo-
nowane na subkoncie w ZUS (w tym środki z OFE). Taka ponownie obliczona emery-
tura nie może być niższa niż suma dotychczas pobieranych: emerytury z FUS i okreso-
wej emerytury kapitałowej.

Czytelnicy pytają...
� W sierpniu kończę podwyższony wiek emerytalny, określany dla mężczyzn. Pobieram

emeryturę z FUS oraz emeryturę okresową. Czy muszę składać wniosek, aby od sierpnia ZUS
ustalił mi nową wysokość emerytury?

Emerytura docelowa będzie ustalona przez ZUS bez konieczności składania jakie-
gokolwiek wniosku przez kobiety pobierające okresowe emerytury kapitałowe.

� Jestem członkiem OFE i w tym roku wybieram się na emeryturę. Jak będzie obliczona?
Czy jako członek OFE, będę musiała złożyć o emeryturę dwa wnioski: w ZUS i OFE?

Wystarczy, że złoży Pani jeden wniosek w ZUS. Organ rentowy ustali pani prawo do
emerytury z ZUS, (której wysokość będzie ustalona w oparciu o kapitał początkowy
i zgromadzone składki emerytalno-rentowe) oraz do okresowej emerytury kapitałowej,
której wysokość będzie obliczona na podstawie środków zgromadzonych na subkoncie
(w tym przeniesionych z OFE).

Wypłata emerytury okresowej będzie przysługiwała do osiągnięcia podwyższonego
powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego
wieku wysokość emerytury będzie ponownie ustalona na podstawie sumy zgromadzo-
nych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, kapitał początkowy oraz środki
zewidencjonowane na subkoncie.

� Czy ZUS ma obowiązek ustalić kapitał początkowy wszystkim ubezpieczonym?
Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.

oraz opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w zatrudnieniu przed
1 stycznia 1999 r. Przed 1999 r. ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidual-
nych kont ubezpieczonych. Z tego względu za okresy pracy (ubezpieczenia) przypada-
jące przed 1999 r. odtwarzana jest teoretyczna składka na ubezpieczenie społeczne
poprzez obliczenie kapitału początkowego. Od 1999 r. ZUS ewidencjonuje składki na
ubezpieczenie emerytalne każdej osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym na
indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Małgorzata Bukała
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

Magdalena Kisielewska

Rośniesz jak
młody bób

Ech ta Beata... Wiele szlagwortów
wniosła do potocznego języka. Nie będę
się rozpisywać nad walorami artystyczny-
mi twórczości zespołu Bajm – zajmę się
niższymi piętrami piramidy Maslowa.

Czuję, że mam legitymację, by anali-
zować tę formację muzyczną, ponieważ
jeden z członków pierwszego składu jest
byłym szwagrem mojego serdecznego ko-
legi – to chyba wystarczający powód, by
poczuć z zespołem specjalną więź. Zwłasz-
cza, że posiadam winyl Bajmu z owym
panem na okładce, co daje mi dodatkowe
punkty.

Nie będę jednak wykorzystywać swo-
ich koneksji i skupię się na bobie.

Bób to jedno z moich ulubionych wa-
rzyw. Bardziej czekam chyba tylko na tru-
skawki (na jabłka już nie czekam, bo są
praktycznie cały rok, chociaż nic nie za-
stąpi smaku pierwszych papierówek, kra-
dzionych prosto z drzewa).

Jestem w stanie znieść uciążliwe i cza-
sochłonne obieranie, byle tylko nachapać
się jak najwięcej zielonego towaru.

Zjadam bób w różnych odsłonach,
ostatnio postanowiłam zrobić go jednym
z głównych składników letniej zupy. Oka-
zja była znakomita, bo z wizyty w gruziń-
skiej restauracji wróciliśmy z paczką mie-
szanki przypraw zwanej Adżika – bardzo
ostrą i aromatyczną. Postanowiłam dać jej
możliwość wykazania się w zupie z deli-
katnymi warzywami, żeby nadała im kau-
kaskiego szlifu. Nie użyłam jej zbyt wiele,
bo jest piekielnie ostra i nie chciałam, aby
kaukaski szlif miał coś wspólnego z mito-

(i przymrużonym okiem...)

... w  k u c h n i
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logią grecką. Czyli ja przynoszę wam ogień
(sic!), a moja wątroba cierpi jakby ją sęp
wyszarpywał.

Jeśli w waszym mieście nie ma akurat
gruzińskiej restauracji, można sobie taką
przyprawę zamówić w sklepie interneto-
wym, który sprzedaje ichniejsze smako-
łyki.

Jeśli nie macie ochoty kupować sobie
jakiejkolwiek gruzińskiej przyprawy, do-
brze jest nadać tej zupie trochę ostrości
i charakteru, używając ostrej papryczki,
lub dowolnej pikantnej mieszanki curry,
bo będzie się świetnie komponować.

Reszta składników przedstawia się na-
stępująco:

Pikantna zupa z bobem

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki dla czterech osób:
• 500 g bobu
• 200 g fasolki szparagowej (kolor obo-

jętny)
• jedna średnia cukinia
• 4 średnie ziemniaki
• mała cebula
• 2-3 ząbki czosnku
• pół pęczka dymki
• łyżeczka ostrej przyprawy
• 50 g masła do smażenia
• sól do smaku

Zacznę od tego, że miałam zamrożony
rosół z kaczki, który dzień wcześniej wy-
jęłam i to on był bazą zupy. Wegetarianie
i weganie mogą pominąć tę część i zrobić
zupę na wodzie lub na wywarze warzyw-
nym. Mogą też zachować część wody
z gotowania bobu i wzbogacić nią wywar.

Sprawa jest bardzo prosta. Zaczynamy
od ugotowania oddzielnie bobu i obrania
go. W czasie operacji zagotowywania się
wody możemy pokroić drobno cebulę,
dymkę i czosnek, i przesmażyć je na ma-
śle, dodając po 2–3 minutach łyżeczkę
ostrej przyprawy, aby na hinduską modłę
przesmażyła się na maśle i oddała swój
aromat.

Zalewamy to wodą lub bulionem i do-
prowadzamy do wrzenia. Dodajemy umytą
fasolkę, którą można pociąć na mniejsze
kawałki, jeśli jest wyjątkowo długa.

Po 5 minutach dodajemy ziemniaki,
dajemy im 10 minut i wrzucamy cukinię
pokrojoną w grubą kostkę. Gotujemy ją
5 minut, dodajemy bób i gotujemy jeszcze
chwilę. Całość doprawiamy solą do sma-
ku, chyba że macie inne preferencje.

�

Z kroniki sportowej
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”

w Strzy¿owie

Korespondenci terenowi
czujnie wspó³pracuj¹ przy
realizacji uchwa³y Rz¹du

o gospodarce obiektami
sportowymi

Akcja spisowa obiektów sporto-
wych w całej Polsce dobiega końca.
Jest to wydarzenie niezwykle ważne,
ale mimo całej swej doniosłości, nie
wyczerpuje bogatej treści uchwały
Rządu. Uchwała, będąc wyrazem ol-
brzymiej i stale wzrastającej troski
najwyższych czynników państwo-
wych o kulturę fizyczną, zobowiązu-
je z drugiej strony cały nasz ruch spor-
towy do wzmożonych wysiłków przy
budowie obiektów pracą społeczną,
do troski o ich konserwacje i właści-
we użytkowanie. Zadania te wyma-
gają długotrwałej akcji wychowaw-
czej, z której wyrasta nowy, socjali-
styczny stosunek do mienia społecz-
nego. W akcji tej ważne i zaszczytne
miejsce przypada KORESPON-
DENTOM TERENOWYM.

Województwo rzeszowskie nale-
ży do słabiej usportowionych terenów
Polski, toteż z uwagą przyjęliśmy
doniesienia korespondentów o go-
spodarce obiektami sportowymi
w tym rejonie. (...)

W Strzyżowie n. Wisłokiem znaj-
duje się sala gimnastyczna, jedna z naj-
większych w wojew. rzeszowskim, od
roku 1947 pod administracją MRN.
Sala ta niegdyś bogato wyposażona
w urządzenia gimnastyczne, jak kozły,
skrzynie, poręcze, drabinki itd., zosta-
ła częściowo zdewastowana przez
okupanta, ale braki te można by uzu-
pełnić i przystosować z powrotem do
właściwego celu. Strzyżów liczy 2.000
mieszkańców i posiada 4 zakłady na-
ukowe, w tym 2 typu średniego, oraz
aktywne koło sportowe Włókniarz
i SKS „Junak” przy państwowym gim-
nazjum ogólnokształcącym, które
w okresie zimy nie mają gdzie ćwi-
czyć, gdyż sala bywa często wynajmo-
wana na zabawy, kina itp. imprezy.

Dziwne, że WKKF w Rzeszowie
nie zainteresował się do tej pory tą
salą, która przecież w znacznym stop-
niu mogłaby odciążyć halę w Prze-
myślu. Można by z powodzeniem
przeprowadzać na niej spotkania
gimnastyczne, siatkówki a nawet bok-
su itp. Sportowcy Strzyżowa przyjęli
z głębokim zadowoleniem uchwałę
Prezydium Rządu z dnia 7 maja, bo
spowoduje ona właściwe użytkowa-
nie budynku.

Jan Nastałek
kor. ter. Strzyżów

„Sport”, 25/VI.53 r.

Leszek Mech

Maratoñczyk

Biegniesz... w zmęczonych oczach
Krajobraz nie szuka pochwał.
Klaszcze o stopy szosa.
Horyzont wklęsły jak koncha

Czujesz jak serce uderza,
W oczach ciemnieje przeciwnik.
Nadzieje na metry wymierzasz,
Gdy pytasz spojrzeniem – gdzie inni?...

Jak łatwo zejść z trasy, na stadion
Przyjechać i wyrzec – nie warto –
Jak trudno w rytmiczny bieg ramion
Krok włączyć... kilometr... maraton...

Publiczność z papieru ma twarze –
Bezbarwne, bez oczu, bez rysów.
Chcesz znaleźć cień w krajobrazie,
Żywiczny chłód sosen, czy ciosów...

Nie pragniesz, by słońce jak sędzia
Mierzyło czas biegu i metry.
Cień liści nad trasą krok spręża,
Wydłuża. Przybliża do mety.

Już brama... i witraż... i meta...
Czy pierwszy pochwycisz biel piersią?...
Spójrz, widzisz? Ptak biały uleciał
Ku oczom, ku sercu – Zwycięstwo.

„Nowiny Rzeszowskie” 17/IX 53 r.
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Pierwsza z nich miała już miejsce
w ostatni poniedziałek sierpnia i zgroma-
dziła niespełna 50 młodych ludzi zako-
chanych w finezyjnym futbolu. Chłopcy i...
dziewczęta z miejscowości oddalonych
nawet o ponad 50 km od Strzyżowa przy-
jechało na boisko wielofunkcyjne obok

Parku Wodnego i z niecierpliwością ocze-
kiwało gościa specjalnego jakim był
Krzysztof Golonka.

Finalista programu „Mam Talent”,
Mistrz Świata Trików Piłkarskich, am-
basador EURO 2012 – prezentował
i uczył tricków piłkarskich, które po-

wszechnie stosują piłkarze na boiskach
całego świata.

Krzysztof wybrał Strzyżów na miejsce
pierwszych warsztatów dla młodzieży
z naszego województwa, gdyż właśnie jego
fani z naszego regionu okazali się najbar-
dziej aktywni i jako najliczniej odwiedzają-

cy jego stronę internetową, wy-
grali rywalizację z Suwałkami
i Wałbrzychem. Przez 4 godzi-
ny byliśmy świadkami wyśmie-
nitej techniki Krzycha, który
poprzez metodyczne ćwiczenia
starał się nauczyć najbardziej
przydatnych w grze w piłkę
nożną – „zwodów”. Nabyte
umiejętności są niezbędne
w grze 1:1 z przeciwnikiem
i taka lekcja przydałaby się nie-
jednemu piłkarzowi, którym
czasami „piłka przeszkadza”
w grze. Pokaz tych trudnych
technicznie elementów gry
przez Krzycha zmusił do nie
lada wysiłku młodych adeptów
sztuki piłkarskiej, którzy próbo-
wali choć w części naśladować
jego ruchy.

Sam prezenter potwierdził,
iż trenuje po 3 do 5 godzin dzien-

nie i jeśli chcemy opanować te umiejętności
w takim stopniu, by korzystać z nich w grze,
to należy to robić w podobnym wymiarze.

Mieliśmy zatem do czynienia z profe-
sjonalistą, który warsztaty zakończył dwu-
minutowym pokazem, a my oglądaliśmy
go z otwartymi ustami i z niedowierza-
niem, że tak można panować nad piłką.

Życzymy Wam wytrwałości w trenin-
gu i coraz więcej przyjemności z gry w piłę.

We wrześniu czeka nas jeszcze Turniej
Street Balla, siatkówki plażowej, tenisa
ziemnego i maraton pływacki.

Dziękuję sponsorom Firmie Zielony
Koszyk, Neobus, Triton oraz Ośrodkowi
Wypoczynkowemu Maraton, dzięki któ-
rym – mam nadzieję – będziemy mogli
razem pograć, i co najważniejsze – dobrze
się bawić. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, którzy lubią aktywnie spędzać czas!

Do zobaczenia – szczegóły na plaka-
cie i stronie www.cstr.pl.

Ryszard Kwiatek
Dyrektor CSTiR

Obchody 8-lecia działalności
Centrum Sportu w Strzyżowie

To już 8 lat odkąd powołana została jednostka samorządowa Gminy Strzyżów, realizująca zadania własne gminy z dziedziny
kultury fizycznej sportu i turystyki. W ramach tegorocznych obchodów zaplanowano 5 sportowych imprez głównych.

Fot. Krzysztof Szaro (2)

Krzysztof Golonka to finalista programu „Mam Talent”, Mistrz Świata Trików Piłkarskich, ambasador
EURO 2012

W warsztatach wzięli udział nie tylko chłopcy, ale i dziewczęta
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W dniach od 25 czerwca 2014 r. do
31 lipca 2014 r. na Orliku przy Miejskim
Zespole Szkół w Strzyżowie odbyła się
Liga Orlika 2014. W 11 kolejkach roze-
grano w sumie 63 mecze. We wszystkich
rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, czy-
li 124 uczestników. Najmłodszy zawod-
nik miał 15 lat a najstarszy 45 lat. Zawod-

Liga Orlika 2014

Ostateczne wyniki:

lp.           nazwa drużyny punkty zwycięstwa remisy porażki stosunek
bramek

1 SZTRUKSY 27 9 0 2 106-61

2 OLDBOYS 25 8 1 2 93-44

3 JEDNI Z LEPSZYCH 22 7 1 3 81-30

4 CZESKI FILM 21 7 0 4 61-50

5 GRWLD TEAM 21 7 0 4 59-43

6 CYSORZE 18 5 3 3 51-55

7 PANTERINIO 18 6 0 5 47-52

8 SANDAŁY MOJRZESZA 15 5 0 6 55-71

9 FC TUŁKOWICE 11 3 2 6 48-53

10 DREAM TEAM 7 2 1 8 34-96

11 DRUŻYNA „1” 6 2 0 9 44-105

12 MISIOPYSIE 3 1 0 10 26-63

nicy pochodzili z gmin: Czudec, Frysztak,
Wiśniowa oraz Strzyżów.

Królem strzelców bezapelacyjnie zo-
stał Piotr Strzępek z 41 bramkami, nieco
mniej, bo 32 bramki zdobył Artur Róg,
natomiast 30 goli strzelił Paweł Pałys.

Sędziami wszystkich meczów byli An-
drzej Paszek oraz Grzegorz Kawa.

Wszystkie mecze zostały rozegrane
w miłej atmosferze, zawodnikom dopisy-
wała piękna pogoda, mogli oni również li-
czyć na doping licznie przybyłych kibiców.

Zakończenie ligi i rozdanie nagród
miało miejsce w wiacie CSTiR przy ul.
Kombatantów.

Współorganizatorami rozgrywek byli:
Animator Orlika 2012 oraz Stowarzysze-
nie „Na Start”.

Andrzej Paszek
animator Orlika 2012

Fot. Aneta Paszek (2)
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niżej 200C, zakryte chmurami niebo, pła-
ska trasa ulicami Gdyni, wspaniałe wi-
doki cumujących przy nadbrzeżu żaglow-
ców, które przypłynęły na Operację Żagle
w Gdyni. Ale „schody” zaczęły się już
w Sopocie, gdzie po 10 km biegu na nie-
bie zaświeciło słońce, które nie jest sprzy-
mierzeńcem maratończyków. I tak już
było do samej mety tylko, że temperatura
ciągle się podnosiła. Trudność biegu po-
większał jeszcze ciągle mocny wiatr, któ-
ry jak zwykle biednemu (maratończyko-
wi) w twarz wieje. Jak już dobiegliśmy do
Gdańska (20 km), to organizatorzy przy-
gotowali biegaczom liczne „atrakcje”,
a było nimi wbieganie i zbieganie z chy-
ba wszystkich nowych wiaduktów wybu-
dowanych w okolicach nowego stadionu
PGE Arena. Stadion ten oglądaliśmy
w trakcie biegu ze wszystkich stron – bar-
dzo piękny stadion. To były dla mnie
męczarnie. Ale wszystko dobre, co się
dobrze kończy – jak już wróciłem ze
„zwiedzania” stadionu, to był już 40 ki-
lometr i wąskie, urocze uliczki Śródmie-
ścia i przewalający się tłum uczestników
odbywającego się w tym czasie Jarmarku
Dominikańskiego. Tu już same nogi nio-
sły, mimo ogromnego zmęczenia. Wresz-
cie Długi Targ, Fontanna Neptuna i meta.
Dekoracja medalem, pamiątkowe zdjęcia
i można wreszcie odpocząć. Byłem bar-
dzo zmęczony, dobrą chwilę dochodzi-
łem do siebie.

Był to już mój 29 maraton, który ukoń-
czyłem w czasie 3 godziny 47 minut i 13
sekund, co dało mi 227 miejsce w klasyfi-
kacji ogólnej (na 877, którzy bieg ukoń-
czyli) i 10 miejsce w kategorii wiekowej.
Wyprawa nad polski Bałtyk zakończona
powodzeniem.

�

Na mecie XX Maratonu Solidarności w Gdańsku

Jan Półzięć

Strzyżowscy ultramaratończycy
Ultramaraton to bieg długodystanso-

wy na dystansie większym niż maraton,
czyli powyżej 42,195 km. Niektórym nie
wystarcza pokonanie królewskiego dy-
stansu i szukają jeszcze trudniejszych wy-
zwań. Wśród tych „niespokojnych du-
chów” są oczywiście i Strzyżowianie.
31 maja br. odbywał się I Ultramaraton
Podkarpacki, w którym wzięło udział
3 mieszkańców Strzyżowa. Tomasz Góra,
Łukasz Nowak i Bogusław Mazur prze-
biegli dystans 71 km w czasie 9 godzin
i 29 minut i wspólnie finiszowali na rze-
szowskim Rynku. Wśród 136 zawodni-
ków, którzy ukończyli bieg nasi biegacze
sklasyfikowani zostali na 96, 97 i 98 miej-
scu. Trasa przebiegała na drogach i bez-
drożach wokół Rzeszowa.

Jakby tego było mało, Tomasz Góra
i Łukasz Nowak 20 lipca br. brali udział
w biegu ultramaratońskim na trasie z Ku-
dowej-Zdroju do Lądka-Zdroju, który li-
czył 110 km i pokonali go w czasie
20 godzin i 25 minut (Tomek) oraz
23 godz. i 52 minuty (Łukasz). Wśród
94 kończących ten trudny bieg zajęli od-
powiednio 73 i 88 miejsce. Bieg ten roz-
grywany był w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Biegów Górskich.

W tych biegach nie chodzi o zajęte
miejsce, ale ukończenie w takim czasie,
aby zostać sklasyfikowanym. Jeśli weźmie

się pod uwagę czas, jaki spędzają na trasie
biegacze, to musi to budzić uznanie i sza-
cunek. Tak trzymać panowie.

Maraton Solidarności
w Trójmieście

Upamiętnianie znaczących wydarzeń
organizowaniem imprez sportowych ma
długą historię. Również wydarzenia na
Wybrzeżu zostały w ten sposób upamięt-
nione. Maraton Solidarności ma na celu
uczczenie Ofiar Grudnia’70 i Poległych
Stoczniowców. Przebieg trasy tego bie-
gu symbolicznie podkreśla ten cel. Start
biegu jest niezmiennie od 1991 roku,
kiedy odbył się pierwszy bieg na dystan-
sie półmaratonu, pod pomnikiem Ofiar
Grudnia’70 w Gdyni, a trasa przebiega
obok pomnika Poległych Stoczniowców
przy bramie Stoczni Gdańskiej. Impre-
za ta, tradycyjnie odbywająca się w wy-
jątkowym dla Polaków miesiącu sierp-
niu na dystansie 42 km, jest organizo-
wana nieprzerwanie od 1995 roku.
W tym roku był to zatem XX jubileuszo-
wy maraton. Miałem przyjemność brać
w nim udział.

Trasa maratonu ciekawa, urozmaico-
na, ale i trudna. Wydawałoby się, że nad
morzem trasa może być tylko płaska.
Okazuje się, że i nad polskim Bałtykiem
można znaleźć trasę z licznymi podbie-
gami i zbiegami. Początek biegu zapo-
wiadał się obiecująco – temperatura po-

Od lewej: Łukasz Nowak, Bogusław Mazur, Tomasz
Góra na mecie

Fot. Zofia Półzięć

Fot. Andrzej Tomczyk



29Waga i Miecz    wrzesień 2014

Wojownicy Idokanu
trenowali w lipcu na XXII
Obozie Letnim we Włady-
sławowie. Obóz poprowa-
dził shihan Wojciech
J. Cynarski (10 dan),
a asystował mu sensei
Piotr Jaskólski (4 dan).
Piękna, słoneczna pogoda
dopisała nadzwyczajnie –
była chyba najładniejsza
z dwudziestu ostatnich lat.
I było jeszcze jedno „naj”
– najmłodsza uczestnicz-
ka, Anitka (4,5 l.).

Była to swego rodzaju
Letnia Szkoła z zajęciami
praktycznymi – warszta-
towymi. Program obejmo-
wał tradycyjnie szkole-
nie techniczno-taktyczne
i metodyczne karate, jujutsu i kobudo, w tym elementy aiki-jujut-
su, kenjutsu i iaido, tantojutsu i nunchakujutsu. Dodatkowo
uczestnicy poznawali shiatsu – rodzaj masażu uciskowego. Mia-
ły miejsce walka z morskimi falami, wieczorny grill sayonara
i trening nocny.

Ostatniego dnia przewidziano egzaminy na stopnie. Jest tra-
dycją Stowarzyszenia Idokan Polska, że egzaminy na stopnie
3 kyu i wyżej odbywają się tylko podczas obozów letnich. Ponad-
to w Polsce tylko shihan W.J. Cynarski ma prawo egzaminować
na stopnie w ramach idokan yoshin-ryu budo. Dodatkowo jedy-
nie shihan Stanisław Cynarski (8 dan) może egzaminować
w aiki-jujutsu.

Piotr Jaskólski posiada 4 dan w aiki-jujutsu, w szkole okuy-
ama-ryu. W Stowarzyszeniu Idokan Polska ćwiczy od kilkuna-
stu lat. Podczas XXII OL przystąpił do egzaminu na 3 kyu
– zielony pas – w karate idokan (zendo karate tai-te-tao) i zdał
w ładnym stylu.

Elżbieta Cynarska, Przemysław Pawelec
Stowarzyszenie Idokan Polska

Letnia Szkoła Idokan Polska’2014

Fot. Archiwum SIP (3)

Także Łukasz Cynarski zdawał na 3 kyu, ale w jujutsu, i zdał
z łatwością, bowiem ćwiczy już od roku 2001, a w karate posiada
od dwóch lat stopnień 2 kyu. Notabene 1 kyu to jest już pas brą-
zowy, a od 1 dan ćwiczący ma prawo do czarnego pasa.

Podczas Obozu Letniego odbyło się zebranie Zarządu i Ko-
legium Dan SIP. Ustalono czas i miejsce XXIII Obozu Letniego,
a będzie to znów Chłapowo k. Władysławowa w terminie od
19 lipca 2015.

Od września shihan Wojciech J. Cynarski zaprasza osoby
w wieku od 12 do 60 roku życia na treningi karate i jujutsu do
Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzyżowie i SP nr 3 w Rzeszowie.
Jest to najlepszy trening ogólnorozwojowy, a ponadto szkoła cha-
rakteru i nauka realnej samoobrony. Zapraszamy dziewczęta
i chłopców, młodzież i osoby dorosłe.

�

Podczas XXII Obozu Letniego SIP

Wariant mawashi keri-nuke

Technika yoko-ashi-ude-gatame
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Zawody
Regionalne
w skokach

W dniach 9-10 sierpnia w JKS „Po-
górze” w Gliniku Zaborowskim odbyły
się zawody regionalne w skokach. Naj-
ważniejszymi konkursami były nie-
dzielne finały. Pierwszy z nich odbył
się przy licznie zgromadzonej publicz-
ności. Było to Grand Prix Amatorów
o nagrody Dworu Maria Antonina.

Na liście startowej konkursu klasy L1
byli zawodnicy z trzech województw oraz
ze Słowacji. Ten emocjonujący konkurs zo-
stał rozegrany po raz drugi. Skoczkowie mieli
do pokonania trudny parkur z przeszkodą
nie skakaną nigdy wcześniej na tej wysoko-
ści. Mur okazał się jednak bardzo dobrym
sprawdzianem umiejętności i większości
startujących par nie sprawił problemów.
Natalia Pakosz, dosiadająca konia Afraid to
Lose, po wspaniałej jeździe, jako jedyna ze-
szła z czasem poniżej 30 sekund. Ponad
5 sekund później na mecie pojawiła się Ja-
goda Dyga na Baby Love. Miejsce trzecie
zajęła reprezentantka ze Słowacji Domini-
ka Scurkova na Marshal „S”. Dyplomy i pu-
chary wręczali właściciele Dworu Maria
Antonina – Jadwiga i Włodzimierz Uchwa-
towie.

Konkurs Grand Prix Glinika Zaborow-
skiego to już parkur o wysokości 130 cm.
Na trudnej trasie zaprojektowanej przez To-
masza Próchniaka tylko dwie pary dojecha-
ły do mety bezbłędnie. Jako pierwsza w roz-
grywce pojechała młoda amazonka z WKJ
Lublin Anna Czuba na siwym Elegancie.
Ona postawiła na dokładność i po raz pierw-
szy w karierze zajęła tak wysokie drugie miej-
sce. Miejsce pierwsze zajął reprezentant go-
spodarzy Robert Uchwat na swoim podsta-
wowym koniu Giorgio W.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim
zawodnikom, którzy tak licznie przybyli na
zawody do Glinika Zaborowskiego.

JKS „Pogórze”

Stop agresji drogowej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie uruchomiona została spe-
cjalna skrzynka kontaktowa poczty elek-
tronicznej, na którą można przesyłać
materiały świadczące o agresywnym za-
chowaniu kierowców poruszających się
po drogach Podkarpacia.

W ostatnim czasie coraz powszechniej-
szym zjawiskiem jest rejestrowanie przebie-
gu jazdy przez kierujących pojazdami. Ro-
snąca świadomość społeczeństwa na temat
zagrożeń wynikających z niebezpiecznej
jazdy, a także brak przyzwolenia na takie
zachowania powodują, że kierujący coraz
częściej udostępniają Policji zarejestrowa-
ny materiał w formie elektronicznej.
W związku z tym Komenda Wojewódzka
Policji w Rzeszowie uruchomiła specjalną
skrzynkę kontaktową poczty elektronicz-
nej stopagresjidrogowej@podkarpac-
ka.policja.gov.pl, na którą można przesy-
łać materiały (nagrania lub zdjęcia) świad-
czące o agresywnym zachowaniu kierow-
ców poruszających się po drogach Podkar-
pacia.

Wraz z filmem należy przesyłać nie-
zbędne informacje:
•  data, godzina i miejsce zdarzenia (miej-
scowość, nr drogi/ulica),
•  dane dotyczące pojazdu: numer rejestra-
cyjny, marka,
•  dane zgłaszającego: imię i nazwisko, ad-
res do korespondencji, tel. kontaktowy.

Przemoc w rodzinie
– gdzie szukać pomocy

Wydział Polityki Społecznej Podkar-
packiego Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie opracował aktualny wykaz insty-
tucji i organizacji udzielających pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
na terenie województwa podkarpackiego.

W przygotowanym informatorze znaj-
duje się:
•  wykaz specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
•  wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
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•  wykaz punktów konsultacyjnych udzie-
lających pomocy osobom – rodzinom do-
tkniętym przemocą w rodzinie;
•  wykaz podmiotów realizujących progra-
my oddziaływań korekcyjno-edukacyj-
nych dla osób stosujących przemoc w ro-
dzinie;
•  wykaz organizacji pozarządowych
udzielających pomocy osobom – rodzi-
nom dotkniętym przemocą w rodzinie;
•  rejestr jednostek specjalistycznego po-
radnictwa;
•  rejestr placówek zapewniających miej-
sca noclegowe;

Wykaz instytucji i organizacji zajmu-
jących się zagadaniem przemocy w rodzi-
nie na terenie województwa podkarpac-
kiego zamieszczony jest na stronach in-
ternetowych Wydziału Polityki Społecz-
nej Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie.

Wykaz punktów konsultacyjnych
oraz punktów interwencji kryzysowej
udzielających pomocy osobom, rodzi-
nom dotkniętym przemocą w rodzinie na
terenie gminy Strzyżów:
– Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,
Strzyżów, ul. Słowackiego 8, tel.
17 2763800, (od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 15.00),
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzyżowie, ul. Parkowa 4, tel.
17 2765034, 17 2761009, pcpr@strzy-
zow.un.pl (od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 do 15.30, hostel całodobowo
– po wcześniejszym ustaleniu z PCPR).

Kochasz?
STOP Wariatom Drogowym

1 sierpnia ruszyła trzecia odsłona
kampanii „Kochasz? Powiedz STOP
Wariatom Drogowym”. Tym razem skie-
rowana jest przede wszystkim do osób
najbliższych kierowcom, które mogą
wpłynąć na ich zachowania podczas jaz-
dy. Cel nieustannie ten sam – poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Kampanię wspólnie organizują Policja
i Fundacja PZU.

Poprzednie dwie kampanie Stop Wa-
riatom Drogowym zostały przeprowadzo-
ne w latach 2005 i 2006. Z przygotowa-
nego przez instytuty Pentor i SMG/KRC
Millward Brown podsumowania pierw-
szej edycji wynikało, że z kampanią ze-
tknęło się 64 proc. ogółu społeczeństwa
i 73 proc. kierowców.

Choć nie przekonała ona wszystkich
do bezpiecznej jazdy, po jej zakończeniu
dało się zauważyć spadek liczby wypad-
ków i rannych.
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POSTAWILIŚMY NA MIŁOŚĆ
– Celem pierwszych dwóch edycji kam-

panii było przede wszystkim pokazanie kie-
rowcom zachowań na drodze, które są nie-
odpowiedzialne i niebezpieczne. Kampa-
nia okazała się niezwykle skuteczna. Choć
użycie w niej określenia „wariat drogowy”
wzbudzało kontrowersje i dyskusje, ponad
88 proc. badanych stwierdziło, że jest ono
właściwe dla kierowcy jadącego niebez-
piecznie – mówi Piotr Glen, dyrektor ds.
zaangażowań społecznych Fundacji PZU.
– Obecnie większość akcji związanych z
promowaniem bezpieczeństwa na drodze
straszy, dramatyzuje, przeraża, karci nagan-
ne zachowania kierowców, czy epatuje
ludzką tragedią. Podjęliśmy decyzję, że nie
wpiszemy się w ten trend. Zdecydowaliśmy,
że będziemy promować pozytywne emo-
cje, a nie agresję. Postawiliśmy na miłość!
Uważamy, że pasażerom udostępnimy re-
alne narzędzie wpływu na zachowania kie-
rowców i naprawdę sprawimy, że na pol-
skich drogach będzie bezpieczniej. Niebie-
skie serce wręczone kierowcy przez bliską
mu osobę, która go kocha, może być tym
jedynym impulsem, który sprawi, że kie-
rowca opamięta się na drodze.

NIEBIESKIE SERCE
Można je powiesić np. przy lusterku

w samochodzie. Ma ono przypominać kie-
rowcy, że jest kochany, że w domu czekają
na niego bliscy i dlatego powinien jechać
ostrożnie. Przygotowano różne wersje ser-
duszka, np. „Tato, czekamy w domu. Ko-
cham, jedź ostrożnie”, „Sama kredytu nie
spłacę! Kocham, jedź ostrożnie!”, ale po-
nieważ jest to kampania kreatywna, są tak-
że serduszka do wypełnienia przez siebie
wymyślonym napisem. Czy kierowcy po-
wieszą sobie takie serca w samochodzie?
Organizatorzy kampanii są przekonani, że
ich najbliżsi zrobią to dla nich. – Stop Wa-
riatom Drogowym to działanie, które
z pewnością skutecznie wzmocni proces bu-
dowania współodpowiedzialności obywa-
teli za bezpieczeństwo przestrzeni publicz-
nej, w tym w ruchu drogowym, co jest rów-
nież od kilku lat priorytetem pracy polskiej
Policji. Dzięki takim kampaniom, ale tak-
że pracy wielu służb, w tym Policji, stan
bezpieczeństwa w ruchu drogowym z roku
na rok poprawia się. W 2005 r. odnotowa-
no niewiele po nad 48 tys. wypadków dro-
gowych, w 2013 r. blisko 36 tys., co ozna-
cza spadek na przestrzeni tych lat o 10 tys.
zdarzeń – mówi mł. insp. Anna Kuźnia, p.o.
naczelnika Wydziału Profilaktyki Biura
Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. – Dla
nas bardzo ważne jest partnerstwo między-
instytucjonalne w budowaniu odpowie-
dzialnych postaw społecznych na rzecz bez-
pieczeństwa, a te serca, to nie są śmieciowe
gadżety do samochodu, a naładowane emo-
cjonalnie nośniki bardzo intymnej informa-
cji otrzymanej od kogoś bliskiego.

MIEJ SERCE
DLA „WARIATÓW DROGOWYCH”

W kampanii bierze udział Policja. Pod-
jęła działania w zakresie prewencji krymi-
nalnej, prezentując jej zasady w mediach
i wręczając kierowcom serduszka przy
okazji kontroli drogowych. A gdy rozpocz-
nie się rok szkolny, będzie prowadziła po-
gadanki w szkołach z dziećmi i rodzica-
mi. Niebieskie serca będą rozdawane
w szkołach przez patrole policji i agentów
PZU, podczas festiwali muzycznych, jako
inserty do prasy oraz na stacjach benzyno-
wych, a także w oddziałach PZU. Funda-
cja PZU ma nadzieję, że do końca tego
roku w polskich samochodach znajdzie się
2 mln serc dla „wariatów drogowych”.

Więcej informacji na temat akcji w na
stronie kampanii stopwariatom.pl.

Informacja ze strony internetowej Ko-
mendy Głównej Policji.

Podejrzani o włamanie
do jubilera w rękach Policji

Policjanci ze strzyżowskiej komendy
ustalili i zatrzymali osoby podejrzane
o dokonanie włamania do sklepu jubiler-
skiego. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty.
Prokurator zastosował wobec nich dozór
policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Policjanci o włamaniu do sklepu jubi-
lerskiego w Strzyżowie zostali powiadomie-
ni na początku lipca br. Z ustaleń wynika-
ło, że sprawcy ukradli wyroby jubilerskie
tj. łańcuszki, medaliki i pierścionki. Łączna
suma strat została oszacowana na kwotę 120
tys. zł. Policjanci zaraz po zgłoszeniu pod-
jęli czynności zmierzające do ustalenia wła-
mywaczy.

W wyniku prowadzonych działań funk-
cjonariusze ustalili i zatrzymali osoby po-
dejrzewane o włamanie. Okazali się nimi
dwaj mężczyźni, 26-latek z powiatu rze-
szowskiego i 36-latek z powiatu strzyżow-
skiego. Podejrzani trafili do policyjnego
aresztu, przyznali się do zarzucanych im
czynów i usłyszeli zarzuty. Policjanci usta-
lili, że skradzione przedmioty prawdopo-
dobnie sprzedali.

Na podstawie zebranego materiału do-
wodowego, prokurator zastosował wobec
nich środki zapobiegawcze w postaci do-
zoru policyjnego i zakazu opuszczania kra-
ju. Podejrzanym grozi kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Błędy rowerzystów
to poważne wykroczenia

Jazda po chodniku i przejeżdżanie
przez przejścia dla pieszych to najczę-
ściej popełniane przez rowerzystów wy-

kroczenia. Są to zachowania zabronio-
ne, o czym często rowerzyści nie wiedzą.
Niewiedza nie jest jednak żadną okolicz-
nością łagodzącą – policjanci karzą ro-
werzystów za te naruszenia przepisów.

Podkarpaccy policjanci kilkadziesiąt
razy dziennie zwracają uwagę na wykro-
czenia, jakie popełniają rowerzyści. Bar-
dzo wielu spośród nich dziwi się reak-
cjom policjantów. Są przekonani, że nie
złamali przepisów. Wynika to często z ich
nieznajomości. Dziś rowerem po drogach
legalnie może poruszać się każdy doro-
sły człowiek, nie jest wymagane żadne
przeszkolenie, jedynym uprawnieniem
jest posiadanie dowodu osobistego.

Rowerzyści powinni znać zapisy art.
33 prawa o ruchu drogowym. Nie jest ich
zbyt wiele, te najważniejsze warto przy-
pomnieć:
• Rowerzysta ma obowiązek poruszać

się drogą dla rowerów lub pasem ru-
chu dla rowerów, o ile takie są wyzna-
czone dla kierunku, w którym się po-
rusza lub zamierza skręcić. Trzeba pa-
miętać, że drogi dla rowerów mogą być
dwukierunkowe lub jednokierunko-
we, to zależy od oznakowania. Jeśli są
wyznaczone, rowerzysta nie może je-
chać po jezdni.

• Chodnik jest częścią drogi przezna-
czoną dla pieszych! Rowerzysta może
z niego skorzystać w ściśle określo-
nych sytuacjach:
� kiedy opiekuje się jadącym na ro-

werze dzieckiem w wieku do 10
lat;

� kiedy wzdłuż drogi, na której do-
zwolona prędkość jest większa ni
50 km/h, nie ma wyznaczonej dro-
gi dla rowerów lub pasa ruchu dla
rowerów, a szerokość chodnika
wynosi co najmniej 2 metry;

� warunki pogodowe zagrażają bez-
pieczeństwu rowerzysty – śnieg,
silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta
mgła;

� w powyższych sytuacjach jest obo-
wiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować
miejsca pieszym!

• Rowerzysta nie może:
� jechać po jezdni obok innego

uczestnika ruchu, z wyjątkiem jaz-
dy obok innego roweru lub moto-
roweru, jeżeli nie utrudnia to po-
ruszania się innym i nie zagraża
bezpieczeństwu ruchu;

� jechać bez trzymania co najmniej
jedną ręką kierownicy oraz nóg na
pedałach;

� czepiać się innych pojazdów,
� jechać wzdłuż po przejściu dla pie-

szych.
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Rowerzyści muszą liczyć się z karami
za nieprzestrzeganie przepisów. Stawki
grzywien wynoszą:
• niekorzystanie z drogi dla rowerów lup

pasa ruchu dla rowerów, jeśli są wy-
znaczone – 50 zł,

• jazda obok innego uczestnika ruchu –
50 zł,

• jazda bez trzymania co najmniej jednej
ręki na kierownicy oraz nóg na peda-
łach – 50 zł,

• czepianie się pojazdów – 100 zł,
• jazda po chodniku – 50 zł,
• przejeżdżanie przez przejścia dla pie-

szych – 100 zł.

Odblaski obowiązkowe
dla wszystkich pieszych!

Od 31 sierpnia br. każdy pieszy, po-
ruszający się po zmierzchu po drodze
poza obszarem zabudowanym, musi uży-
wać elementów odblaskowych.

Przypominamy, że nowelizacja ustawy
z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy
Prawo o ruchu drogowym obowiązuje już
od 31 sierpnia br. Nakłada ona obowią-
zek pieszym poruszającym się po drodze
o zmierzchu poza obszarem zabudowa-
nym noszenia elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestni-
ków ruchu.

Dotychczasowa ustawa zobowiązywa-
ła do używania elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestni-
ków ruchu wyłącznie dzieci do 15 roku
życia, poruszające się po drodze po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis na
wszystkie osoby, bez względu na wiek,
chyba że poruszają się po drodze przezna-
czonej wyłącznie dla pieszych lub po chod-
niku. Taki nakaz nie będzie obowiązywał
również w strefie zamieszkania.

Pieszy, który porusza się po drodze
o zmierzchu bez odblasków jest mało wi-
doczny. Kierowca jest w stanie zauważyć
taką osobę dopiero z odległości około 20
metrów. Natomiast jeżeli pieszy ma ele-
menty odblaskowe, kierowca widzi go już
znacznie wcześniej, nawet z ponad 150
metrów.

Nadchodząca jesień i zima, kiedy
zmierzch zapada wcześniej, to czas, kiedy
piesi są mniej widoczni dla kierujących
pojazdami. Policjanci apelują – pieszy,
nawet w terenie zabudowanym i przy świe-
tle lamp, poruszający się wzdłuż drogi
oraz przechodzący przez jezdnię wyposa-
żony w odblaski jest dobrze widoczny.

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

KPP w Strzyżowie

Wniosek
o Nagrodę św. Michała

Kapituła Nagrody Św. Michała informuje i przypomina o procedurze zbie-
rania wniosków do nagrody. Termin upływa z dniem 19.09.2014 r. Wnio-
ski można składać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, piętro II, pokój
nr 31 w godz. 700 – 1500.

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, prawnej, fundacji lub stowarzyszeniu
za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia jak: kultura; oświata i wychowanie;
sport, turystyka i rekreacja; opieka społeczna; samorządność; wolontariat; bezpieczeń-
stwo i zdrowie publiczne; mecenat; inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

Zgłoszenia kandydata do nagrody może dokonać pojedyncza osoba lub grupa osób,
przedstawiciele lub władze instytucji lub przedsiębiorstwa, przedstawiciele lub władze
fundacji lub stowarzyszenia. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim
w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, pok. 31 oraz na stronie internetowej Gminy Strzy-
żów – www.strzyzow.pl.

W ubiegłorocznej edycji Kapituła Św. Michała przyznała nagrodę w kategorii:
– „KULTURA” – Teatrowi „Prima Aprilis”,
– „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – ks. Piotrowi Gnatowi,
– „SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA” – Sławomirowi Uchwatowi,
– „SAMORZĄDNOŚĆ” – Strzyżowskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich,
– „WOLONTARIAT” – Barbarze Modliszewskiej,
– „OPIEKA SPOŁECZNA” – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Strzyżowie,
– „BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE” – Kołu Honorowych Dawców
Krwi – Oddział Rejonowy PCK w Strzyżowie,
– „INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE” – Tadeuszowi Kra-
jewskiemu.

Nie przyznano nagrody w kategorii „MECENAT”.
�
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Jeżeli masz więcej niż 18 lat i mniej niż 25, nie masz pracy, nie uczysz się i nie szkolisz, nie masz
również kwalifikacji zawodowych albo są one nieodpowiednie, koniecznie weź udział w projekcie:
„RÓWNI NA RYNKU PRACY”.

Zapewnimy Ci:

• zajęcia z doradztwa zawodowego, wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne,
• szkolenia zawodowe oraz szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców

(np. prawo jazdy kat. B.),
• wsparcie zatrudnienia oraz naukę aktywnego poszukiwania pracy,
• finansowanie kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundację kosztów opieki nad

dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa,
• 6-miesięczny staż zawodowy.

Zapisy trwają do 9 września 2014 r.!

Zapisów można dokonać w siedzibach:

• Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45 nr tel. 17 276-55-95.

• Punktu Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 3 (wejście od strony parkingu GS)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45 nr tel. 17 276-51-49.

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy zaprasza młodzież w wieku 18-24 lata do
udziału w projekcie „Równi na rynku pracy” w ramach
programu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej.

Strzyżowskie
Stowarzyszenie Kobiet

Wiejskich Gminy Strzyżów
serdecznie dziękuje

za pomoc
w zorganizowaniu

„Święta
Pieczonego Ziemniaka”:

– Centrum Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji,
– Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej,
– Stowarzyszeniu Mieszkań-
ców Wysokiej Strzyżowskiej
„Kopytko”.
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Dom Kultury
„Sokó³”

Dom Kultury
„Sokó³”
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w modlitwie różańcowej

oraz w ostatnim pożegnaniu

ŚP. STANISŁAWA
NAWROCKIEGO

– najbliższym, koleżankom i kolegom,
przedstawicielom Władz

Samorządowych, przyjaciołom,
sąsiadom i znajomym składamy

pełne wdzięczności podziękowania.

Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę
i liczne intencje mszalne.

Pogrążona w żałobie Rodzina

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

(Jan Paweł II)

PODZIĘKOWANIA
Z całego serca pragniemy podziękować wszyst-

kim, którzy podjęli inicjatywę i zaangażowali się
w zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz
rehabilitacji naszej córeczki Emilki.

Wyrażamy ogromną wdzięczność osobom dobrego serca, któ-
re przekazały przedmioty na licytację, a także wszystkim, którzy
ofiarowali nawet najmniejszy grosz będący ogromnym dla nas
wsparciem.

Zebrane środki pieniężne zostały w całości wpłacone na kon-
to Towarzystwa na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof.
F. Chrapkiewicza-Chapeville’a i zostaną przekazane na częścio-
we pokrycie kosztów obozu rehabilitacyjnego Emilki. Serdecz-
nie dziękujemy za okazane serce, wsparcie i pomoc.

Wdzięczni rodzice Anna i Leszek

27 września Strzyżowski Rynek g. 20.00

Widowisko historyczne pod kryptonimem „BURZA”
połączone z koncertem rapera Tadka Polkowskiego (zna-
nego m.in. z muzyki do filmu „Sierpniowe niebo
– 63 dni chwały”), organizowane w ramach obchodów
75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego
i 70. rocznicy Akcji „Burza”.

INFORMUJE � ZAPRASZA



Z wystawy malarstwa Arkadiusza Golianka i Marcina Wolskiego
z Lublina w DK „Sokół” w Strzyżowie
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Trening z Krzysztofem  GolonkąTrening z Krzysztofem  Golonką

- finalistą programu „Mam Talent”, Mistrzem Świata
Trików Piłkarskich, ambasadorem EURO 2012
- finalistą programu „Mam Talent”, Mistrzem Świata
Trików Piłkarskich, ambasadorem EURO 2012




