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dzień za dniem

To już 27. raz!

ISKIERKA 2013
Jeden z najwybitniejszych pedagogów ubiegłe-

go wieku Janusz Korczak w swej – jak się dziś oka-
zuje – uniwersalnej książce pt. Kiedy znów będę 
mały pisze: Powiadacie: „nuży nas obcowanie z 
dziećmi”. Macie słuszność. Mówicie: „bo musimy 
się zniżać do ich pojęć”. Zniżać, pochylać, naginać, 
kurczyć. Mylicie się. Nie to nas męczy. Ale – że mu-
simy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągać, 
na palcach stawać, sięgać. Nie znajdzie się nikt, kto 
zapewne polemizowałby z tym słowami, bo jak tu 
przeciwstawiać się temu, co sami sobie w duszy ze 
wstydem przyznajemy. A jeśli chcemy tego wsty-
du uniknąć, koniecznie zaopatrzmy się w niewi-
dzialną drabinę, żebyśmy mogli czuć jak dzieci. 
Niemożliwie? A jednak!

Doskonałą ku temu okazją był tegoroczny 
XXVII Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka” 
2013. 27 czerwca br. aula Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku zamie-
niła się w festiwalową scenę, na której wystąpiło 
dwadzieścioro dzieci, reprezentujących tradycyjnie 
cztery leżajskie przedszkola. Mali artyści wykazali 
się niebywałym profesjonalizmem, co jest dowo-
dem na to, jak wiele pracy włożyli w przygotowa-
nia. Na widowni zasiadły całe rodziny, by kibico-
wać swoim pociechom, ale to do rodziców należały 

najbardziej entuzjastyczne okrzyki. Ot, choćby pan, 
zajmujący miejsce obok mojego, cały występ syna 
spędził przestępując z nogi na nogę, pokrzykując i 
bijąc brawo z taką siłę, że jego młodsze dziecko, sie-
dzące obok, zatykało sobie uszy. Łatwo, więc wy-
obrazić sobie, jaka temperatura panowała na wi-
downi, kiedy miało się do czynienia z takimi emo-
cjami. Prócz pociech śpiewających na scenie, nie 
ma chyba piękniejszego widoku niż rodzice, któ-
rzy nagle zapominają, że są „poważni, uczesani” i 
– mając daleko w tyle to, co wypada, a co nie – cie-
szą się tak samo, jak ich własne dzieci.

Piątkowe popołudnie upłynęło pod znakiem ar-
tystycznych zmagań, ale to niedziela była dniem, 
który dostarczył najwięcej wrażeń, z racji ogło-
szenia wyników. Po burzliwych obradach, jury 
w składzie: Agnieszka Ruszak (wokaliska zespo-
łu muzycznego, kierownik ds. Organizacji i Pro-
mocji w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku), 
o. Bartymeusz Kędzior (opiekun zespołu „Zapa-
trzeni” i młodzieży śpiewającej przy Baszcie) oraz 
Stanisław Jaworski (dyrektor Szkoły Muzycznej I 
st. w Leżajsku) postanowiło przyznać Grand Prix 
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka” 2013 

Zuzannie Płazie z Przedszkola Miejskiego nr 2. 
Kolejne nagrody powędrowały do: Gabrieli Kwit-
kowskiej z Przedszkola Miejskiego nr 4 (I miej-
sce), Pauliny Hejdy z Niepublicznego Przedszko-
la Sióstr Służebniczek (II miejsce), Miłosza Dą-
browskiego z Przedszkola Miejskiego nr 4. Wy-
różnienia otrzymali: Dominika Wróbel (NPSS), 
Pola Grabarz (PM nr 2), Amelia Welc (PM nr 2), 
Agnieszka Wołoch (NPSS), Kornelia Czerniecka 
(PM nr 2). Zwyciężczynią plebiscytu na Nagrodę 
Publiczności została Kornelia Czerniecka. Tak-
że Jury Dziecięce przyznało swoją nagrodę, któ-
ra powędrowała do Magdaleny Kozioł (NPSS). 

Natalia Nowicka

„Iskierkowe” szaleństwo sponsorowali: Urząd 
Miejski w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Le-
żajsku, BMF Polska Sp. z o.o., Nadleśnictwo Le-
żajsk, Eurobank Placówka w Leżajsku, Firma 
Handlowo-Usługowa „Rolnik” Sp. J. w Leżajsku, 
Lekarze z Przychodni „Pod Klasztorem” w Leżaj-
sku, Apteka „Pod Kasztanami” w Leżajsku, Biuro 
Rachunkowe Ares S.C. w Leżajsku, Firma Han-
dlowo-Usługowa FIN-US w Leżajsku.

KupAlnocKA 
z McK 

Noc Kupały zwana też nocą kupalną lub 
sobótkami to stare słowiańskie święto zwią-
zane z letnim przesileniem słońca. Kupal-
nocka poświęcona jest przede wszystkim ży-
wiołom wody i ognia, dającym oczyszczają-
cą moc. 

Tradycję, związaną z tym świętem, wykorzysta-
li na zakończenie roku artystycznego 2012/2013 
członkowie zespołów, działających przy Miejskim 
Centrum Kultury w Leżajsku. W dniu, kiedy noc 
jest najkrótsza w roku, spotkali się przedstawicie-

le: Grupy Teatralnej Baratario, Grupy Wokalnej 
Meritum, Grupy Rytmiczno-Tanecznej Koralik, 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Hajduczki, 
Pracowni Plastycznej Barwa, Kółeczka Plastycz-
nego Fantazja, Zespołu Taneczno-Estradowego 
Fajne Gienki, Zespołu Pieśni i Tańca Leliwa, Ze-
społu Pieśni i Tańca San z Kapelą Ludową, Klubu 
Leżajskich Poetów Na marginesie i Klubu Włó-
czykije.

W paradnym szyku, w białych strojach, z kwia-
tami we włosach i pieśnią na ustach przeszli od 
Pływalni Miejskiej ulicą Opalińskiego nad leżaj-
ską Florydę. Tam, przy blasku ognia, rozegrały się 
sceny iście rytualne. W dzikim tańcu pojawiły się 
na piasku dziewczęta z zespołu Fajne Gienki. Te-
atr Baratario w towarzystwie Zespołu Zamszowa 

Pufa zaprezentował spektakl Missa Pagana opar-
ty na tekstach rozkochanego w polnej biedronce 
Edwarda Stachury. Po chwili poetyckiej zadumy 
nadszedł czas na puszczanie na wodę wianków. 
Kolejno każdy zespół zapalał świeczkę na swoim 
wianku i wypuszczał go na taflę wody. Wnet cały 
zbiornik zabłysnął zielenią ziół i blaskiem płomy-
ków świeczek. 

A potem, już mniej rytualnie nastąpiło piecze-
nie kiełbasek, tańce i śpiewy przy ognisku do póź-
nego wieczora. Najbardziej wytrwałych nie prze-
goniły nawet strugi deszczu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Leżajsku za zabez-
pieczenie trasy pochodu. 

A. Rydz
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kącik rzecznika zuS

BARdzo wAżny KApItAł
Przypomnijmy, co to jest kapitał początkowy?
Przed 1999 rokiem, czyli przed reformą eme-

rytalną, pracodawcy, zatrudniający co najmniej 
20 osób, odprowadzali składki za pracowników, 
bez przypisywania ich konkretnym osobom. ZUS 
miał więc informację, że składki za pracowników 
są opłacone, ale brakowało informacji, jakiej wyso-
kości była należna składka za konkretną osobę. Do-
piero od 14 lat mamy indywidualne konta emerytal-
ne, a pracodawcy w rozliczeniach z ZUS szczegóło-
wo przypisują kwoty składek do pracowników. Aby 
wyliczyć emeryturę według tzw. nowych zasad, oso-
bie, która dysponuje stażem pracy sprzed 1999 roku, 
trzeba odtworzyć wkład wniesiony do starego syste-
mu emerytalnego w postaci ustalonego na dzień 1 
stycznia 1999 r. kapitału początkowego.

Co należy zrobić, żeby wyliczyć sobie kapitał 
początkowy?

Złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS. Formularz 
dostępny jest w placówkach ZUS i na stronie inter-
netowej www.zus.pl. Żeby złożyć wniosek, trzeba 
skompletować dokumenty potwierdzające staż pra-
cy i zarobki przed 1999 r. Na potwierdzenie okresów 
pracy należy przedłożyć świadectwa pracy lub za-
świadczenia od pracodawców. Najlepiej, jeżeli będą 
to zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
np. ZUS Rp-7 lub legitymacja ubezpieczeniowa za-
wierająca wpisy o zatrudnieniu i osiąganym wyna-
grodzeniu. Istnieje również możliwość potwierdza-
nia wysokości osiąganych zarobków na podstawie 
innych dokumentów, na których podstawie moż-
na ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu czy 
przychodu.

Co powinny zrobić osoby, które nie mają tego 
typu dokumentów, a ich pracodawca nie istnieje?

Osoby, poszukujące dokumentów ze zlikwidowa-
nych zakładów pracy czy upadłej firmy, mogą wy-
stąpić o potwierdzenie okresów zatrudnienia i wy-
nagrodzenia do następcy prawnego pracodawcy, a 

jeżeli takiego nie ma – do archiwum (lub prywatne-
go depozytariusza), do którego została przekazana 
dokumentacja. Archiwum może wydać uwierzytel-
nione kserokopie lub odpisy dokumentacji kadro-
wo-płacowej albo też wystawić zaświadczenie po-
twierdzające okresy pracy i osiągane wynagrodze-
nie. Osoby, które mają problem z odnalezieniem do-
kumentów, mogą skorzystać z informacji zawartych 
w „Bazie zlikwidowanych lub przekształconych za-
kładów pracy”, zamieszczonej na stronie interneto-
wej ZUS. Pomocą służą także pracownicy sal obsłu-
gi klienta we wszystkich placówkach ZUS.

Jakie dokumenty muszą przedłożyć ci, którzy 
przed 1999 r. prowadzili własną działalność?

Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na 
ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej oraz osoby, które współpra-
cowały przy prowadzeniu działalności, nie muszą 
przedkładać dokumentów na potwierdzenie okre-
sów ubezpieczenia sprzed 1999 r. Wystarczy, że wy-
pełniając formularz ZUS Rp-6, podadzą okres pro-
wadzenia działalności lub współpracy przy prowa-
dzeniu działalności, rodzaj tej działalności oraz ad-
res, pod którym ją prowadziły, numer NKP (Numer 
Konta Płatnika) i jednostkę ZUS, do której opłaca-
ne były składki za okres przed 1999 r. Na podsta-
wie tych informacji ZUS ustali okres ubezpiecze-
nia społecznego i podstawę wymiaru składek na to 
ubezpieczenie.

Czy przy występowaniu o wyliczenie kapita-
łu początkowego można wykorzystać zeznania 
świadków – osób, które pracowały z wnioskodaw-
cą w jednym zakładzie pracy?

Zeznaniami świadków można potwierdzić m.in. 
okresy zatrudnienia przed 15 listopada 1991 r., jeże-
li ukończony był 15 rok życia, zatrudnienia młodo-
cianych pracowników na warunkach określonych w 
przepisach obowiązujących przed 1 stycznia 1975 r., 
zatrudnienia po 15 listopada 1991 r. w przypadku 

utraty dokumentów wskutek powodzi w 1997 r. i 
2010 r. Zeznaniami świadków można potwierdzić 
tylko staż pracy, a nie osiągane wynagrodzenie.

Jeżeli przed 1999 r. dana osoba pracowała za 
granicą, to czy jej też przysługuje kapitał począt-
kowy?

Kapitał początkowy ustalany jest także osobom, 
które wykazały okresy ubezpieczenia lub zamiesz-
kania w państwach UE/EFTA lub państwach, z któ-
rymi Polskę wiążą dwustronne umowy międzyna-
rodowe o zabezpieczeniu społecznym, o których in-
formacje można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Składki na indywidualnym koncie w ZUS są 
waloryzowane. Czy podobnie jest z kapitałem 
początkowym?

Ustalony na dzień 1 stycznia 1999 r. kapitał po-
czątkowy podlega corocznej waloryzacji, która od-
bywa się na analogicznych zasadach jak waloryza-
cja składek na ubezpieczenie emerytalne. Wskaźni-
ki waloryzacji dostępne są na stronie internetowej 
ZUS. Niezależnie od tego, w którym roku była lub 
będzie wydana decyzja o ustaleniu kapitału począt-
kowego bądź decyzja o ponownym jego ustaleniu, 
kapitał jest waloryzowany każdemu ubezpieczone-
mu od tych samych terminów i według takich sa-
mych wskaźników.

Czy warto spieszyć się z wyliczeniem kapitału 
początkowego?

Wiele zakładów pracy jest likwidowanych i ubez-
pieczeni, którzy będą czekali ze złożeniem doku-
mentacji do ustalenia kapitału początkowego do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, mogą mieć trud-
ności z uzyskaniem dokumentów i odnalezieniem 
miejsca ich przechowywania. Istnieje też zagrożenie, 
że jeżeli dziś istnieją dokumenty kadrowo-płacowe, 
to za parę lat może ich już nie być. Nie ma więc na 
co czekać. Pamiętajmy, że kapitał początkowy będzie 
stanowił część naszej przyszłej emerytury.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

zuS wKRótcE SKończy 80 lAt
W tym roku mija osiemdziesiąta rocznica 

ustawy scalającej system ubezpieczeń społecz-
nych. To dobra okazja, by promować ZUS?

W ramach obchodów jubileuszu 80-lecia po-
wstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prze-
widziane są liczne inicjatywy, dzięki którym chce-
my zwrócić uwagę społeczeństwa na wieloletnią 
tradycję, ogromny potencjał i dorobek Zakładu. 
Tak system, jak i ZUS w dwudziestowiecznej hi-
storii dowiodły swojej stabilności i skuteczności. 
Kiedy powstawał system zabezpieczenia społecz-
nego wzorowano się na najlepszych. Po 80 latach 
to my jesteśmy wśród najlepszych. Nasz system 
emerytalny jest w pierwszej dziesiątce najlepszych 
systemów na świecie, a ZUS jest jedną z najnowo-
cześniejszych instytucji.

Tak bogata historia niestety, ale nie idzie w pa-
rze z wiedzą na temat ubezpieczeń społecznych?

Niestety, z tym nie jest najlepiej. Polacy nie my-
ślą o swojej przyszłości w kontekście zabezpiecze-
nia społecznego. Myślą o tym, żeby zmienić sa-
mochód, znaleźć lepszą pracę czy wyjechać w cie-
kawą podróż, ale mało kto myśli o emeryturze. 
A przecież na to, jak będzie wyglądać emerytura, 
mamy wpływ już dziś, opłacając składki na ubez-
pieczenia społeczne. 

Klienci często skarżą się na język urzędo-
wy. Czy zawiłe przepisy w zakresie ubezpie-
czeń społecznych da się przedstawić za pomo-
cą prostego języka?

Staramy się, aby informacje były przedstawiane 
w możliwie przystępny sposób. Aktualności za-
mieszczane na stronie internetowej, a dotyczące 
ubezpieczeń społecznych i działań ZUS są pisane 
w dziennikarskim stylu. Zakład będzie też roz-

szerzał współpracę z językoznawcami, którzy zaj-
mują się przyjaznym językiem urzędowym, aby 
również pisma wysyłane z ZUS były łatwiejsze w 
odbiorze. 

Jakie działania podejmuje ZUS z myślą o 
swoich klientach?

Należy pamiętać o tym, że naszą klientelą jest 
cała populacja; bardzo różni ludzie, o rożnych po-
trzebach i umiejętnościach, dlatego nie lekcewa-
żymy żadnego środka przekazu i wykorzystujemy 
każdy sposób, żeby do nich dotrzeć.

Ogromnie ważny jest bezpośredni kontakt z 
klientem. Imprezy tematyczne organizowane w 
placówkach ZUS, takie jak: Dni Ubezpieczonego, 
Tydzień Przedsiębiorcy, Dzień Otwarty dla Osób 
Niepełnosprawnych czy Dzień Seniora, są oka-
zją, aby zachęcić klientów do rozmowy z eksper-
tami ZUS. Przy okazji można też zaopatrzyć się w 
materiały informacyjne dotyczące spraw ważnych 
dla danej grupy. Oddziały ZUS organizują tak-
że bezpłatne szkolenia np. dla płatników składek. 
Dlatego zawsze warto zaglądać na stronę www.
zus.pl, żeby sprawdzić, co ciekawego dzieje się w 
najbliższej placówce ZUS.

Na antenę TVP1 wrócił program ZUS dla 
Ciebie.

Jest to program poradnikowo-edukacyjny. Jego 
stałymi elementami są: krótki reportaż przedsta-
wiający temat dnia oraz rozmowa z ekspertem. 
Sprawy najbardziej interesujące naszych klientów 
przedstawione są w sposób przystępny, o czym 
świadczy spora oglądalność programu. Ważnym 
elementem audycji jest telefoniczny dyżur eksper-
tów ZUS w czasie programu i godzinę po nim. 
Wszystkich gorąco zachęcam do oglądania pro-

gramu ZUS dla Ciebie, który jest emitowany w 
środowy poranek, pomiędzy 6:30 a 7:00, w pro-
gramie Kawa czy herbata. Zarejestrowane odcin-
ki programu dostępne są także w Internecie na 
stronie www.zus.pl.

W oddziałach klienci mogą otrzymać bez-
płatną gazetkę „ZUS dla Ciebie”.

Znaleźć w niej można aktualności dotyczące 
zmian w przepisach ubezpieczeniowych, infor-
macje o nowych usługach ZUS, imprezach dla 
klientów, ważnych terminach czy wysokościach 
składek i niektórych świadczeń. 

A co można znaleźć na stronie internetowej 
ZUS? 

Strona www.zus.pl, to tworzona przez lata i cią-
gle aktualizowana ogromna baza wiedzy na temat 
ubezpieczeń społecznych i ZUS. Znaleźć tu moż-
na zarówno ogólne, jak i szczegółowe informacje 
na temat ubezpieczeń, składek, świadczeń i same-
go Zakładu, a także bieżące wiadomości na temat 
zmian w przepisach, nowych usługach i o szkole-
niach. Nawigację po tej przebogatej treści ułatwia-
ją zakładki tematyczne i wyszukiwarka. 

Jednak szereg osób nadal poszukuje informa-
cji wydawanych drukiem. 

Oczywiście, nie każdy lubi czytać na ekranie, 
nie każdemu jest łatwo znaleźć potrzebne infor-
macje w Internecie. Dla wielu osób publikacje 
wydawane drukiem; ulotki, broszury, poradniki, 
stanowią ważne i wiarygodne źródło informacji. 
Mają tę zaletę, że każda z nich dotyczy tylko te-
matu, który właśnie interesuje odbiorcę. A do tego 
można je poczytać w każdym dogodnym momen-
cie i miejscu. 

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie
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tAlEnt RoKu 2013
Prestiżowy konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, placówek ob-

jętych opieką samorządu Leżajska, ogłoszony został przez Burmistrza Leżajska w 2007 roku. 
Jego ideą było wyłonienie wybitnie uzdolnionego ucznia, który wyróżnia się nie tylko znako-
mitymi wynikami w nauce, ale również wiedzą, zainteresowaniami i możliwościami twórczy-
mi znacznie wykraczającymi poza ramy szkolnych programów nauczania. Honorowy patronat 
nad tym konkursem objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

W tym roku obchodziliśmy koleją uroczystość 
poznania Talentu Roku 2013 w Leżajsku.

19 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 wrę-
czano nagrody i dyplomy uczniom, którzy odnie-
śli sukcesy w międzyszkolnych konkursach wie-
dzy szkół podstawowych na terenie miasta. Uro-
czystość oprawiły artystycznie solowe i zespoło-
we występy uczniów „trójki” – m.in. „Mała Zie-
mia Leżajska”, Chór i jako solistka Anna Rejman.

Laureata nagrody Talent Roku wybiera Kapitu-
ła, którą stanowią: przedstawiciel Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty w Rzeszowie, przedstawiciel 
Burmistrza Leżajska, dyrektorzy szkół podstawo-
wych i gimnazjum w Leżajsku. 

Nagrodą w konkursie jest tytuł „Talent Roku”, 
specjalnie zaprojektowana na tę okoliczność sta-
tuetka Młody Talent oraz czek o wartości 2000 
złotych. 

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło sie-
dem wniosków – pięć ze szkół podstawowych i 
dwa z gimnazjum. Po ich analizie i regulamino-
wych głosowaniach Kapituła konkursu postanowi-
ła po wyłonieniu zwycięzcy przyznać jeszcze sześć 
wyróżnień ze względu na wysokie wyniki osią-
gnięte przez pozostałych kandydatów w konkur-
sach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu oraz 
zdobywcą tytułu „Talent Roku” został uczeń 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku KAJETAN 
WALAWSKI.

Wyróżnienia zdobyli:
Jakub Stępniowski (SP 1), Alicja Karasińska 

(SP 2), Karolina Gwóźdź (SP 3), Anna Rejman 
(SP 3), Aneta Bauer i Rafał Ćwiek (Gimnazjum 
Miejskie).

Podczas tego uroczystego spotkania Kajetan 
Walawski podziękował nauczycielom i rodzicom 
za pomoc w kształtowaniu osobowości i docie-
raniu do źródeł jego zainteresowań oraz za co-
dzienne poświęcanie mu czasu i uwagi, gdy tego 
potrzebuje. Zarówno Kajetanowi, jak i jego rodzi-
com gratulacje złożyli burmistrz Leżajska Piotr 
Urban i dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicz-
no-Administracyjnej Szkół Przedszkoli w Leżaj-
sku Janusz Orłowski.

Kajetan zaprezentował się też wszystkim jako 
pianista i klarnecista.

W części artystycznej wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3.

(bwl)

w szkołach
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w szkołach

lAuREAcI I fInAlIścI MIędzySzKolnych 
KonKuRSów wIEdzy

19 czerwca br. przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów międzyszkolnych konkursów wiedzy, które 
pod patronatem Burmistrza Leżajska organizowane są każdego roku dla uczniów szkół podstawowych w mieście. W tym roku gospodarzem uro-
czystości była Szkoła Podstawowa nr 3. Jej uczennice i uczniowie zapewnili oprawę artystyczną uroczystości. Nagrody rzeczowe i dyplomy z gra-
tulacjami wręczali: Burmistrz Leżajska Piotr Urban oraz dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Leżaj-
sku Janusz Orłowski.

MISTRZ ORTOGRAFII
Miejski Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” 

odbył się 28 maja br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Le-
żajsku. Udział w nim wzięło 27 finalistów konkursów 
szkolnych klas drugich i trzecich z trzech szkół podsta-
wowych w mieście. Oceny prac konkursowych, według 
opracowanego regulaminu, dokonała komisja w skła-
dzie: Maria Lizak – SP 1, Grażyna Miłobóg – SP 2, Zo-
fia Zagaja – SP 3.

Komisja uznała, że poziom w tym roku był bardzo 
wysoki i wyróżniła następujących uczestników: I miej-
sce zajęli: Rafał Terech i Bartosz Tłuczek ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, na II miejscu znaleźli się: Karol Zyg-
munt, Karolina Garbacka i Mieszko Kozaczuk – wszy-
scy ze Szkoły Podstawowej nr 3. Na III miejscu uplaso-
wali się Katarzyna Długosz z SP 3 oraz Dominik Skwa-
ra i Emilia Termena z SP 2.

CORRIDA
Finał międzyszkolnego konkursu „Ortograficzna Cor-

rida 2013” odbył się 21 maja br. w Szkole Podstawowej nr 
3. Konkurs ten – Corrida czyli walka z „bykami” jest naj-
starszym konkursem międzyszkolnym dla uczniów szkół 
podstawowych miasta Leżajska. Obejmuje on uczniów 
starszych klas podstawówek. W tym roku wzięło w nim 
udział 75 uczniów – piętnastu z SP 1, dwudziestu dzie-
więciu z SP 2 i trzydziestu jeden z SP 3.

Komisja konkursowa w składzie: Barbara Woś-Li-
siecka, Maria Motor i Mariusz Tenerowicz po spraw-
dzeniu prac uczniów wyłoniła najlepsze. Na pierw-
szym miejscu znalazły się: Alicja Karasińska (SP 2) i 
Anna Rejman (SP 3). Drugie miejsce zajęli: Cyprian 
Kuczek, Aleksandra Sołek i Michał Sroka – wszyscy 
z SP 2. Trzecie – Maryla Leszczak i Natalia Więcław z 
SP 2 oraz Sylwia Ugorenko, Anna Feręc, Oliwia Sta-
chowiak, Karolina Pucia, Weronika Bożek, Gabrie-
la Gryfowska i Gabriela Garbacka – wszyscy z SP 3.

MISTRZ MATEMATYKI
Finał II Miejskiego Konkursu Matematycznego dla 

uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych 
w Leżajsku odbył się 20 maja br. w Szkole Podstawowej 
nr 2. Wzięło w nim udział 27 uczniów.

Komisja w składzie: Janusz Rowiński i Elżbieta Wir-
ska-Więcław po sprawdzeniu prac ustaliła listę laure-
atów.

Mistrzami Matematyki Miasta Leżajska zostali: Ro-
bert Higgins z kl. V i Mateusz Papak z kl. IV – obaj ze 
Szkoły Podstawowej nr 3. I Wicemistrzowie Matema-
tyki Miasta Leżajska to: Michał Sroka z kl. V i Jakub 
Sałuk z kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 2, Kamil Wilk 
z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Karolina Murzyn 
z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 3. II Wicemistrzowie 
Matematyki Miasta Leżajska to: Ola Grzywna z kl. V 
Szkoły Podstawowej nr 3, Martyna Sroka z kl. V Szkoły 
Podstawowej nr 2, Małgorzata Siuzdak z kl. IV Szkoły 
Podstawowej nr 1, Małgorzata Tkaczyk z kl. IV Szko-
ły Podstawowej nr 3.
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CZYTANIE 
ZE ZROZUMIENIEM

W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowany zo-
stał konkurs języka angielskiego „Czytanie ze zrozumie-
niem”. Był to wówczas konkurs dla uczniów leżajskich 
szkół podstawowych. W tym roku po raz pierwszy za-
proszeni zostali do udziału w tym konkursie również 
uczniowie szkół podstawowych z powiatu leżajskiego. 

Etap finałowy konkursu języka angielskiego „Czyta-
nie ze zrozumieniem” odbył się 17 kwietnia br. w Szko-
le Podstawowej nr 3. Wzięło w nim udział 72 uczniów z 
klas IV–VI z 11 szkół podstawowych z całego powiatu.

Komisja w składzie: Barbara Simko i Mariusz Tene-
rowicz wyłoniła 11 laureatów oraz 10 finalistów.

Laureaci: Wiktoria Bzdoń (83 pkt.) – SP 3 Leżajsk, 
Robert Higgins (82 pkt.) – SP 3 Leżajsk, Anna Koza (79 
pkt.) – SP 3 Leżajsk, Marzena Dyrda (77 pkt.) – SP Gie-
dlarowa, Aleksandra Kozłowska (76 pkt.) SP Nowa Sa-
rzyna, Mateusz Stachula (76 pkt.) – SP Brzóza Królew-
ska, Kajetan Walawski (75 pkt.) – SP 2 Leżajsk, Sylwia 
Sanakiewicz (75 pkt.) SP 2 Leżajsk, Aleksandra Sołek (73 pkt.) – SP 2 Leżajsk, Martyna Szymanik (72 pkt.) – SP Nowa Sarzyna, Alicja Karasińska (72 pkt.) – SP 2 Leżajsk.

Finaliści: Patrycja Dąbek (71 pkt.) – SP Nowa Sarzyna, Paweł Brudniak (70 pkt.) – SP 1 Leżajsk, Jakub Tokarz (70 pkt.) – SP 2 Leżajsk, Kamila Burek (69 pkt.) SP Wie-
rzawice, Monika Krasoń (68 pkt.) – SP Giedlarowa, Joanna Upchurch (67 pkt.) – SP 3 Leżajsk, Jakub Domański (67 pkt.) – SP Nowa Sarzyna, Dominik Hajder (66 pkt.) – 
SP 3 Leżajsk, Klaudia Żyrek (65 pkt.) – SP 3 Leżajsk, Natalia Kondeusz (65 pkt.) – Nowa Sarzyna.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują za pomoc Agacie Hospod, dyrektor Szkoły Językowej „Promar” w Leżajsku oraz Annie Dobrowolskiej.

KONKURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
28 maja br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku 

przeprowadzono finałowy etap cyklicznej imprezy edu-
kacyjnej pod nazwą „Konkurs Języka Angielskiego dla 
Szkół Podstawowych w Leżajsku”, w którym wzięło 
udział 18 uczniów.

Międzyszkolna Komisja Konkursowa w składzie: Jó-
zef Rzeszutko (przewodniczący), Barbara Mazurek-Pió-
ro, Anna Szczawińska, Maciej Peszko, Bogusław Wiącek 
ocenili rezultaty prac uczestników konkursowych zma-
gań. Oceną była liczba uzyskanych punktów (maksy-
malnie można była zdobyć ich 90).

Laureatami zostali: Wiktoria Bzdoń (SP 3) – 89 p., 
Dominik Hajder (SP 3) – 80 p., Kajetan Walawski (SP 
2) – 79 p., Robert Higgins (SP 3) – 77 p., Jakub To-
karz (SP2) – 77p.

Na miano finalistów zasłużyli: Joanna Upchurch 
(SP 3) – 75 p., Jakub Radomski (SP 3) – 73 p., Karoli-
na Pucia (SP 3) – 70 p., Sylwia Sanakiewicz (SP 2) – 69 
p., Anna Koza (SP 3) – 69 p. Paweł Brudniak (SP 1) – 
68 p., Alicja Karasińska (SP 2) – 68 p., Aleksandra So-
łek (SP 2) – 67 p., Sara Pacyniak (SP 2) – 59 p., Wiktor 
Kosior (SP 2) – 59 p.

ZNAM SWOJE MIASTO
Konkurs wiedzy o Leżajsku pod nazwą „Znam swo-

je miasto” po raz pierwszy ogłoszony został z okazji 
600-lecia Leżajska. Od początku adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych w mieście. Jego organi-
zatorem była Szkoła Podstawowa nr 2. 

Prace uczestników oceniała komisja w składzie: Kry-
styna Pliszka (SP 2), Barbara Koszmider (SP 3) i Krysty-
na Goździewska (SP 1).

Finał konkursu odbył się 29 maja br. w SP 2.
W konkursie wzięło udział 25 uczniów z trzech leżaj-

skich podstawówek. W finale wyłoniono sześciu laure-
atów, przyznano sześć wyróżnień. 

Laureaci: Kajetan Walawski – SP 2, Michał Sroka – 
SP 2, Krzysztof Malita – SP 1, Paweł Brudniak – SP 1, 
Konrad Sarzyński – SP 3, Anna Koza – SP 3. 

Wyróżnienia: Katarzyna Wylaź – SP 2, Jakub Ma-
zur – SP 2, Magdalena Opalińska SP 1, Paula Majder – 
SP 1, Anna Rejman – SP 3, Gabriela Grylowska – SP 3.
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W życiu każdej instytucji, bez względu na jej charakter, po roku wytężonej pracy nadchodzi czas podsumowania. To chwila, kiedy wreszcie moż-
na spokojnie usiąść, zobaczyć efekty własnego wysiłku i zadać sobie pytanie: czy warto było się starać? „Warto po tysiąckroć” – tak przynajmniej 
twierdzą zgodnie pracownicy Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, którzy 23 czerwca br. świętowali zakończenie roku kulturalnego 2012/2013.

Praca w placówce kulturalnej to zdecydowa-
nie o wiele większe wyzwanie niż może się wy-
dawać, bo tak naprawdę ostateczną ocenę wysta-
wia tej instytucji nie jedna osoba, ale całe lokal-
ne społeczeństwo. Wiadomo nie od dziś, że prę-
dzej operator koparki nauczy się szydełkować niż 
uda się jakiejkolwiek placówce zaspokoić kultu-
ralne potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, 
ale – o dziwo – w Leżajsku w dużym stopniu się 
to udaje. Zróżnicowany charakter przedsięwzięć 
jednorazowych, cyklicznych, a także zajęć stałych 
pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Wszyst-
kim tym zaś, którzy myślą, że mieszkają na „kul-
turalnej pustyni” radzę odkleić się od telewizora 
lub komputera i zainteresować się tym, co fajne-
go dzieje się w mieście. 

Wspaniały koncert, który mieliśmy okazję 
obejrzeć w piękną czerwcową niedzielę to efekt 
całorocznej pracy przede wszystkim zespołów 
działających przy MCK: Grupy Rytmiczno-Ta-
necznej „Koralik” (instruktor Rafał Dyrda, opie-
kun Elżbieta Majcher), Grupy Wokalnej „Meri-
tum” (instruktor Bartłomiej Urbański), Zespołu 
Taneczno-Estradowego „Fajne Gienki” (instruk-
tor i opiekun Dorota Wylaź), Zespołu Pieśni i 
Tańca „Mała Leliwa” i „Leliwa”(instruktor Teresa 
Dydacka-Jarek, opiekun Elżbieta Kuźma, akom-
paniator Zdzisław Zawilski), Dziecięcego Zespo-
łu Tańca Ludowego „Hajduczki” (instruktor Ra-
fał Dyrda, opiekun Elżbieta Majcher, akompania-
tor Konrad Oniszczuk) oraz Zespołu Pieśni i Tań-
ca „San”(instruktor Rafał Dyrda, opiekun Elżbie-
ta Majcher), któremu towarzyszy kapela pod kie-
rownictwem Konrada Oniszczuka.

Radość i satysfakcja, jakie malowały się na twa-
rzach dzieci prezentujących swe umiejętności na-
pawała dumą nie tylko rodziców, którzy przyszli 
podziwiać występy, ale także instruktorów MCK, 
na co dzień pracujących z zespołami. Niewątpli-
wie cieszy fakt, iż mimo ogromu obowiązków 
szkolnych dzieci znajdują czas, by uczestniczyć w 
życiu kulturalnym swojego miasta. Poznają, czym 
jest praca zespołowa, zawierają nowe przyjaźnie, 
przełamują swą nieśmiałość, a przede wszystkim 
uczą się wyrażać siebie poprzez sztukę. A do wy-
boru mają jej różne formy, nie tylko wokalną i ta-
neczną, ale także plastyczną i teatralną. Przy MCK 
funkcjonują dwie pracownie plastyczne. Pracow-

nia Plastyczna „Barwa” działa przy MCK od 2007 
roku, a jej instruktorem jest Jolanta Kędzierska. 
Instruktorem drugiej z pracowni, Kółeczka Pla-
stycznego „Fantazja” jest Alina Hasiak. Podczas 
Festiwalu mogliśmy obejrzeć wystawę pt. „Kolo-
rowo mi”, która była wspaniałym zwieńczeniem 
pracy dzieci i młodzieży uczęszczających na zaję-
cia w obu pracowniach. Każdy, kto lubi teatr, chce 
pracować nad sobą, uruchomić swój głos i ciało, 
nauczyć się jak używać swych emocji, a także od-
kryć czym jest interpretacja tekstu, znajdzie dla 
siebie miejsce w szeregach Grupy Teatralnej „Ba-
ratario”, której instruktorem jest Agnieszka Rydz. 
Spektakle Grupy cieszą się dużą popularnością, co 
świadczy o poziomie artystycznym jaki prezentuje 
„Baratario”. Przy MCK funkcjonują również trzy 
kluby: Klub Nordic Walking „Włóczykije”, Klub 
Poetów „Na Marginesie” i Klub Seniora, a także 
prowadzone są kursy tańca towarzyskiego dla do-
rosłych i młodzieży. 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Maria 
Horoszko zdradziła nam również, co nowego szy-
kuje placówka dla dzieci i dorosłych:

– Zanim zdradzę szczegóły, chciałabym zazna-
czyć, że bardzo cieszę się, iż mimo trudnej sytuacji 
lokalowej (ze względu na trwającą cały rok prze-
budowę dotychczasowej siedziby MCK), młodzież 
uczęszczała na zajęcia. To dowodzi ich determina-
cji w dążeniu do samorealizacji.

Korzystając z okazji pragnę podziękować przed-
stawicielom placówek, którzy zgodzili się gościć nas 
na czas remontu: dyrektorowi Gimnazjum Miej-
skiego w Leżajsku Panu Władysławowi Pyżowi, dy-
rektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 Panu Ryszardo-
wi Pyszowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 
Panu Józefowi Rzeszutko oraz Pani Halinie Samko 

dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku i 
Pani Bożenie Garbackiej dyrektor SOSW w Leżaj-
sku. Dziękuję również rodzicom, którzy posyłali i 
posyłają dzieci na nasze zajęcia. To dla nas niesa-
mowita zachęta do dalszej pracy. Szczególne po-
dziękowania należą się moim pracownikom, któ-
rzy każdego dnia udowadniają, że mogę na nich 
polegać.

Wracając do pytania o nowości, jakie przygo-
towujemy dla mieszkańców miasta, zdradzę, że 
już niedługo rusza nabór do Orkiestry Rozryw-
kowej, która będzie świetną alternatywą zarówno 
dla młodzieży, traktującej muzykowanie jak zaba-
wę, ale też i dla tej, która wiąże z muzyką swo-
ją przyszłość. Jak pokazała ostatnia edycja Festi-
walu Piosenki Przedszkolnej „Iskierka 2013”. Mali 
mieszkańcy Leżajska kochają i chcą śpiewać, dla-
tego chcemy im to umożliwić poprzez uczestnictwo 
w zajęciach, prowadzonych przez firmę muzyczną 
„Kolorowe Dźwięki”, zajmującą się pozaszkolny-
mi formami edukacji artystycznej. Dla dorosłych 
przygotowaliśmy m.in. kurs pisania ikon, który wy-
wołał już spore zainteresowanie. Reszty zdradzać 
nie będę, bo to niespodzianka, zatem zapraszam 
wszystkich niebawem do nowej siedziby MCK po 
więcej informacji.

Jeśli rację miał André Malraux twierdząc, że: 
„kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się 
czymś innym niż tylko przypadkowym wydarze-
niem w przyrodzie”, to lepiej dla nas, byśmy tę na-
szą lokalną kulturę wspomagali uczestniczeniem 
w niej, aby „przypadkowych wydarzeń” w Leżaj-
sku było jak najmniej. Co ty możesz zrobić dla 
kultury? Współtwórz ją!

Natalia Nowicka
Fot. Damian Dec

nIE pytAJ, co KultuRA MożE zRoBIĆ dlA cIEBIE 
zApytAJ, co ty MożESz zRoBIĆ dlA KultuRy

Ogromnym wsparciem dla pracy MCK jest pomoc sponsorów, którzy hojnie wspierają wszelkie inicja-
tywy kulturalne realizowane przez placówkę i to im należą się specjalne podziękowania. Pracę zespołów 
i grup artystycznych działających przy MCK wspierają przez cały rok: Urząd Miejski w Leżajsku, Grupa 
Żywiec SA Browar w Leżajsku, Stare Miasto Park Sp. z o.o., Elektrociepłownia Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, Bank Spółdzielczy w Leżajsku, Krystyna i Henryk Bere-
ziewicz Skład Części Zamiennych S.C. w Leżajsku, Tadeusz Rutkowski i Zbigniew Trębacz Firma Usługi 
Transportowe S.C. w Leżajsku, Agencja Reklamowa Digital Center Technologies, Podkarpacki Bank Spół-
dzielczy, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku, Prywatna Praktyka Lekarska Ewy Tereszko oraz Anna 
Heleniak – Biuro Notarialne w Leżajsku. Organizacja wyjazdów, kostiumy, makijaż, zdjęcia to także cięż-
ka praca osób, które na co dzień pomagają przy pracach zespołów, tak więc podziękowania wędrują rów-
nież do: Elżbiety Trojan, Doroty Mączki, Ewy Lasocińskiej, Alicji Margas, Łucji Piwońskiej, Marty Daź, 
Doroty Szostek, Elżbiety Masełek, Anny Pondel, Dariusza Wołczastego, Jolanty Żołyniak, Moniki Gnatek.
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fInAł pRAc REMontowych w BudynKAch McK
KIno 3d – Już wE wRzEśnIu!

Zakończyły się już prace związane z rewita-
lizacją budynku Biblioteki Publicznej przy ul. 
Jarosławskiej 1. Sfinalizowano wszelkie roboty 
konstrukcyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Zakupiono nowe wyposażenie niezbędne do bie-
żącej działalności biblioteki.

Modernizacja budynku została zrealizowana 
w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowe-
go rynku miejskiego w Leżajsku” dofinansowane-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działanie 
7.1 Rewitalizacja miast oraz Programu Promesa 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

* * *
Dobiegają również końca prace modernizacyj-

ne Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 65.
Nowego wyglądu nabrała już sala widowisko-

wo-kinowa, hall główny i atrium taneczne. Wy-
kończone i wyposażone zostały pracownie i po-
mieszczenia instruktorskie.

Projekt pt. „Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury Miejskiego Centrum Kultury w Leżaj-
sku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowe-
go i turystycznego w regionie” został dofinanso-

wany w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w 
ramach osi priorytetowej VI Turystyka i Kultura.

Pozyskanie dodatkowych środków finanso-
wych z programu „Rozwój infrastruktury do-
mów kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego umożliwiło wykonanie prac re-
montowych dachu na istniejącej części budynku, 
wykonano nowoczesną instalację komputerową 
i internetową.

Dotacja ta pozwoliła również na zakup nowo-
czesnego projektora kinowego oraz systemu ka-
sowego do obsługi kina. Dzięki temu kino w Le-
żajsku reaktywowane zostanie już we wrześniu.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że 
technologia projekcji filmów w kinach ostatnio 
bardzo się zmieniła. Jeszcze rok, dwa lata temu 
filmy wyświetlane były z tzw. taśm analogowych, 
które przywożone były do kina na specjalnych 
szpulach, potem sklejane i wyświetlane z pro-
jektora. Dzisiaj nie produkuje się już filmów na 
taśmach analogowych, tylko w formie cyfrowej. 
Do technologii cyfrowej potrzebne są odpowied-
nie projektory i ekrany projekcyjne. Filmy cy-
frowe wyświetlane są w formacie 2D lub 3D w 
technologii 2K lub 4K (różnią się ilością pikse-
li, te 4K są „super” wyraźne i wiernie przekazu-
ją filmowaną rzeczywistość, prawie jak oko ludz-
kie) w systemie DCI (potocznie zwanym „holly- 
woodzkim”, pozwalającym na wyświetlanie fil-
mów w formie cyfrowej).

Co się tyczy projekcji filmów 3D. Nie kupuje 
się już różnych urządzeń lecz jedno, odpowied-
nio przystosowane. Dziś preferowane są dwie 
technologie projekcji filmów 3D: migawkowa = 
odbić świetlnych (tzw. aktywna) i niemigawko-
wa (tzw. pasywna lub polaryzacyjna). Różnią się 
one przede wszystkim technologią wyświetlania 
filmów: pierwsza – poprzez miganie obrazu na-
przemiennie raz na jedno, raz na drugie oko (w 
technologii 4K: 48 klatek na sekundę), druga – 
poprzez polaryzację z odpowiednią tkaniną na 
ekranie. W pierwszej technologii wymagane są 
odpowiednie okulary do migawkowego odbioru 
obrazu, które są dosyć drogie, wymagają zastoso-
wania zmywarko-suszarki, chemii, bramek, per-
sonelu. W drugiej – tanie okulary jednorazowe 

(w cenie około 2,50–3,00 zł brutto) nie wymaga-
ją tego całego sprzętu zmywarko-suszarkowego 
itd. Widzowie mogą sobie kupić te okulary przy 
pierwszej wizycie w kinie i ponownie przynosić je 
na kolejne projekcje (trochę jak z czepkiem na ba-
sen). Nasze leżajskie kino wyposażone będzie w tę 
właśnie technologię niemigawkową.

Będzie to coś innowa-
cyjnego (na Podkarpaciu 
pierwsze takie kino otwar-
te zostało w lipcu tego roku 
w Sanoku). Będzie to coś, 
co zapewni nam wyróżnie-
nie i przede wszystkim bę-
dzie tańsze w eksploatacji.

A. Ruszak 
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zApRoSzEnIE do udzIAłu w pRoJEKcIE 
„twóRczośĆ ludowA łącznIKIEM 
poKolEń”

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, która działa w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przyznała Towarzystwu Miłośników 
Ziemi Leżajskiej dotację na projekt ph. „Twórczość ludowa łącznikiem pokoleń”. Grant został 
przyznany w ramach programu „Działaj lokalnie VIII”.

Głównym zadaniem projektu jest dialog mię-
dzypokoleniowy (seniorzy – dzieci), który zo-
stanie nawiązany podczas artystycznych działań 
warsztatowych związanych z twórczością i trady-
cją regionu. Sztuka regionalna w postaci wytwo-
rów ceramicznych i bibułkarskich jest mało zna-
na i w niewielkim stopniu przekazywana młode-
mu pokoleniu. Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej (se-
niorzy i dzieci) będą mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach ceramicznych i przekonać się, że 

„nie święci garnki lepią”, oraz stworzyć własne 
kompozycje i ozdoby z bibuły. Nie tylko ręko-
dzieło, ale również możliwości wokalne uczest-
ników zostaną wykorzystane do podtrzymywa-
nia i kultywowania tradycji lokalnych. Podczas 
warsztatów śpiewaczych uczestnicy poznają bo-
gactwo pastorałek i przyśpiewek ludowych. Ele-
mentem integracji uczestników będzie wyciecz-
ka do Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogow-
skiej, plenerowe ognisko połączone z wypałem 

jamowym wyrobów ceramicznych oraz otwarta 
wystawa po warsztatowa. 

Serdecznie zapraszamy seniorów wraz z wnu-
kami mieszkających w Leżajsku i powiecie leżaj-
skim do wzięcia udziału w warsztatach ceramicz-
nych, bibułkarskich i śpiewaczych. Zachowanie 
od zapomnienia lokalnej tradycji jest naszym 
wspólnym celem społecznym. Wspólna zabawa 
gliną i bibułą oraz radosne śpiewanie da wszyst-
kim możliwość rekreacji a zarazem edukacji. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 wrze-
śnia 2013 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej o godz. 
17.00.

Projekt dofinansowano ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie” VII Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację 
Fundusz Lokalny w Leżajsku.

Iwona Tofilska
Marta Zdeb

SESJA wołyńSKA 
w MuzEuM zIEMI lEżAJSKIEJ

W związku z 70. rocznicą Rzezi Wołyńskiej z 1943 roku, Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz Klub 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
w Leżajsku zorganizowały sesję wołyńską, która odbyła się 9 lipca 2013 
roku. W programie sesji znalazły się wykład i projekcja filmu „Kryp-
tonim „Pożoga”. Dramat na Wołyniu (1939–1945)”.

Przybyłych na sesje wołyńską przywitał w imieniu dyrektora Roman Fe-
derkiewicz (pracownik Muzeum Ziemi Leżajskiej), który przedstawił pro-
gram spotkania i głównego prelegenta sesji pana Tomasza Berezę pracowni-
ka naukowego IPN Oddziału w Rzeszowie. 

Wykład okolicznościowy wygłoszony przez Tomasza Berezę wprowadził 
obecnych na sesji w klimat wydarzeń w latach II wojny światowej na terenie 
Kresów Wschodnich oraz dawnej Rzeszowszczyzny. 

Następnie odbyła się projekcja filmu zrealizowanego w 1998 roku przez 
Wincentego Ronisza. Film powstał dzięki Fundacji Filmowej Armii Krajo-
wej. „Pożoga” to kryptonim okręgu wołyńskiego Armii Krajowej. Film uka-
zuje dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się na Wołyniu podczas II 
wojny światowej. Obraz w szerszym ujęciu przedstawia te tragiczne chwile 
przez pryzmat Polaków ocalałych z wołyńskiego koszmaru. Film dokumen-
tuje również rozpaczliwą próbę ratowania ludności polskiej przez ośrodki 
samoobrony. Opowiada o formowaniu się i aktywności bojowej partyzanc-
kich sił zbrojnych 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Wołyńska Dywizja AK była 
największą, zwartą jednostką sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. 

Przedstawione w filmie tło historyczne wprowadza widza w źródło wydarzeń 
z 1943 roku, a także pozwala zrozumieć fenomen 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

Po projekcji filmu odczytano stanowisko Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 
28 czerwca 2013 r. w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonane-
go przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich II Rzeczypo-
spolitej w latach 1939–1947 wraz z uzasadnieniem. Stanowisko Rady Miej-
skiej w Leżajsku oddaje hołd pomordowanym na Kresach II Rzeczypospo-
litej, wyraża najwyższe uznanie dla polskiego zbrojnego podziemia AK, Sa-
moobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich oraz tym Ukraińcom, którzy 
nieśli pomoc Polakom. Jednocześnie dokument ten potępia zbrodniarzy – 
sprawców ludobójstwa OUN-UPA i uznaje OUN, UPA, SS Galizien i ukra-
ińską policję w służbie niemieckiej za organizacje zbrodnicze.

Następnie odbyła się dyskusja uczestników spotkania. Panu Tomaszowi 
Berezie zadano wiele pytań dotyczących zbrodni na Wołyniu, w Leżajsku, 
Nadsaniu i na terenach Lubelszczyzny oraz Rzeszowszczyzny. Pytano rów-
nież o aktualny stan badań historycznych oraz możliwości dostępu do źródeł. 
Ponadto T. Bereza zaprezentował swoją najnowszą publikację wydaną przez 
IPN w Rzeszowie dotyczącą pacyfikacji Piskorowic, w której przedstawił swo-
je wieloletnie badania oparte na bogatej dokumentacji faktograficznej.

Również uczestnicy spotkania podzielili się swoimi przeżyciami z czasów 
wojennych, rzezi wołyńskiej oraz spostrzeżeniami na temat dawnych i współ-
czesnych relacji polsko-ukraińskich. Głos zabrali m.in. członkowie Klubu 
Leżajskich Kresowiaków Stanisław Słychan i Jacek Płochocki oraz wiele in-
nych osób przybyłych na tę sesję. Na koniec głos zabrał Eugeniusz Matkow-
ski (prezes Klubu TMLiKP-W w Leżajsku), który podziękował za zorganizo-
wanie spotkania, jak również podzielił się swoimi i rodzinnymi przeżyciami 
z czasów wojennych na Kresach Wschodnich.

Tekst i zdjęcia: Marian Matkowski

http://tmlikpw.pl.tl/Aktualno%26%23347%3Bci.htm
http://muzeum-lezajsk.pl/kryptonim-pozoga-dramat-na-wolyniu-1939–1945/

dzień za dniem
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Leżajsk, 28 czerwca 2013 r.
Stanowisko Rady Miejskiej w Leżajsku

w sprawie
upamiętnienia ofiar ludobójstwa

dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939–1947

W związku z 70. rocznicą zbrodni ludobójstwa 
na ludności polskiej Kresów Wschodnich II Rze-
czypospolitej Polskiej, Rada Miejska w Leżajsku:

1. Oddaje hołd Polakom i obywatelom II Rze-
czypospolitej Polskiej innych narodowości, po-
mordowanym na Kresach Rzeczypospolitej 
przez zbrodniarzy wywodzących się z Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii.

2. Potępia zbrodniarzy, sprawców ludobójstwa 
dokonanego na obywatelach II Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Jednocześnie wyraża uznanie wobec 
tych Ukraińców, którzy narażając życie nieśli po-
moc polskim sąsiadom oraz odmawiali udziału 
w ohydnej zbrodni.

3. Wyraża najwyższe uznanie i składa hołd żoł-
nierzom Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej 
i Batalionów Chłopskich – formacjom podejmu-
jącym bohaterską i dramatyczną walkę w obronie 
polskiej ludności cywilnej.

4. Uznaje Organizację Ukraińskich Nacjonali-
stów, Ukraińską Powstańcza Armię, SS-Galizien 
i ukraińską policję w służbie niemieckiej za orga-
nizacje zbrodnicze.

Rada Miejska w Leżajsku podkreśla, że za 
zbrodnię ludobójstwa na ludności polskiej 

Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie obarcza całego narodu ukraińskiego, ale 
jego określone organizacje polityczno-militarne. 
Przywrócenie pełnej prawdy historycznej o trage-
dii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej jest warunkiem niezbędnym do auten-
tycznego pojednania pomiędzy naszymi naroda-
mi: polskim i ukraińskim.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku

Ireneusz Stefański

Powyższe stanowisko podaje się do publicz-
nej wiadomości poprzez publikację wraz z uza-
sadnieniem w Biuletynie Miejskim oraz zamiesz-
czenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Leżajsku.

Uzasadnienie
70. rocznica ludobójstwa dokonanego przez 

formacje OUN-UPA na ludności polskiej Kre-
sów Wschodnich II RP skłania do ponownego 
przypomnienia tego tragicznego wydarzenia le-
żajskiej społeczności a zwłaszcza jej najmłodsze-
mu pokoleniu.

W ostatnich latach obserwujemy na Ukrainie 
Zachodniej niesłychany rozwój kultu Stepana 
Bandery i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Przy 
całkowitym milczeniu władz w Kijowie i Warsza-
wie powstają pomniki Stepana Bandery i innych 
przywódców OUN, ich imionami nazywane są 
ulice i place, organizuje się marsze gloryfikujące 
„bohaterstwo” UPA, a w publikacjach negowany 
jest udział UPA w mordach na Polakach. Czynio-
ne są przeszkody, by na terenie Ukrainy upamięt-
nić ofiary terroru UPA.

Rada Miejska w Leżajsku jest tymi faktami 
oburzona, czemu dała wyraz w stanowisku z dnia 
29 czerwca 2011 r. w związku z nadaniem Stepa-
nowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi ty-
tułu honorowego bohatera Ziemi Jaworowskiej.

Niepokój budzi rosnąca na ukraińskiej scenie 
politycznej rola partii „Swoboda”, która wprost na-
wiązuje do ideologii i tradycji OUN-UPA, skraj-
nej odmiany rasizmu i szowinizmu, kultu przemo-
cy wobec innych narodów, odrzucającej wszelkie 
zasady moralne. Wyrosłe na niej koncepcje poli-
tyczne przyniosły ludobójstwo dokonane w latach 
1939–1947 na ludności polskiej Wołynia i Mało-
polski Wschodniej, a także roszczenia terytorial-
ne w stosunku do Polski w jej obecnych granicach.

Milczenie na temat zbrodniczej tradycji OUN-
-UPA oraz przechodzenie do porządku dzienne-
go nad działalnością jej spadkobierców jest przy-
zwoleniem na szerzenie się kłamstwa.

Nie wolno ignorować faktu, że OUN była 
członkiem faszystowskiej międzynarodówki z sie-
dzibą w Stuttgarcie. Nie można też zapominać, 
że co trzecią ofiarę banderowskiego ludobójstwa 
stanowili Ukraińcy nie podzielający tej ideologii 
– w tym duży odsetek członków małżeństw pol-
sko-ukraińskich.

Była to sesja absolutoryjna, na której Rada 
Miejska w Leżajsku rozpatrzyła przedłożone 
przez Burmistrza sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za 2012 rok i informacją o stanie mienia Miasta 
Leżajska. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i wnioskiem o 
absolutorium oraz pozytywnymi opiniami Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Rada 
udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 r., podejmując w tej 
sprawie uchwały:

• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Miasta Leżajska za 2012 rok

• w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2012.

Spełniając wymóg formalny, wynikający z usta-
wy o rachunkowości, Rada podjęła uchwałę za-
mykającą rok 2012:

• w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsoli-
dowanego bilansu Miasta Leżajska za 2012 r. – 
bilans obejmuje wykonanie budżetu miasta oraz 
planów finansowych jednostek podległych. Zo-
stały w nim zestawione wyniki i dane z bilansów 
jednostkowych Miejskiego Zakładu Komunalne-
go, Miejskiego Zakładu Remontowo-Budowlane-
go i Miejskiego Centrum Kultury. 

Następna uchwała dotyczyła:
• wprowadzenia zmian w budżecie miasta Le-

żajska na 2012 rok – Rada wprowadziła zmiany 

w budżecie polegające na wprowadzeniu niezbęd-
nych środków do budżetu po stronie dochodów, 
które następnie odzwierciedlone zostały po stro-
nie wydatków. Zmiany wprowadzają kilka no-
wych zadań inwestycyjnych, ale przede wszystkim 
spowodowały zmianę w konstrukcji budżetu. Do-
tychczas był on zaplanowany z nadwyżką w wyso-
kości 334.663 zł, a po zmianach został określony 
deficyt budżetowy w wysokości 14.303 zł (finan-
sowany kwotą przychodów z tytułu wolnych środ-
ków budżetu z rozliczenia bilansu za rok 2012). 
Kwota zaciąganych zobowiązań i wysokość spła-
canych kredytów pozostały według stanu przyję-
tego na początek roku.

Ostatnim tematem, którym zajmowała się 
Rada w pierwszym dniu obrad, był projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla Miej-
skiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżaj-
sku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Leżajsk. 
Po szerokiej dyskusji, w związku z wątpliwościa-
mi prawnymi dotyczącymi przedłożonego pro-
jektu, obrady w tym punkcie zostały przerwane 
do następnego dnia. 

W drugim dniu obrad 28 czerwca br. Rada 
przyjęła wniosek Burmistrza dotyczący zdjęcia z 
porządku obrad powyższego projektu uchwały i 
podjęcie uchwały: 

• w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto 
Leżajsk – na wniosek Miejskiego Zakładu Komu-

nalnego Sp. z o.o. Leżajsku, Rada przedłużyła do 
końca 2013 roku czas obowiązywania dotychcza-
sowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych 
uchwałą Nr XVII/103/12 Rady Miejskiej w Leżaj-
sku z dnia 24 maja 2012 r. 

Realizując dalszy porządek obrad Rada pod-
jęła uchwałę:

• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prze-
dłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy grun-
tów z dotychczasowymi dzierżawcami – Rada po-
zytywnie zaopiniowała przedłużenie na czas nie-
oznaczony dzierżawy gruntów, obejmujących 
działki ewidencyjne wymienione w uchwale. Opi-
nia Rady jest niezbędna, aby Burmistrz, zgodnie 
z uchwałą o zasadach gospodarowania nierucho-
mościami komunalnymi, miał możliwość zawar-
cia umów z dotychczasowymi dzierżawcami na 
okres powyżej 10 lat.

W punkcie wolne wnioski – związku z przy-
padającą w lipcu 70 rocznicą zbrodni wołyń-
skiej Rada Miejska – przyjęła stanowisko w spra-
wie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonane-
go przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów 
Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939– 
–1947 (treść stanowiska wraz z uzasadnieniem 
znajduje się obok).

W dalszej części tego punktu Rada zapozna-
ła się korespondencją kierowaną do Rady, dysku-
tując i zajmując stanowiska w poruszanych spra-
wach oraz wysłuchała przybyłego na sesję miesz-
kańca, który poruszał sprawy związane z gospo-
darką odpadami (wielkość ofert w przetargach i 
środków w budżecie na ten cel, cena za odbiór 
śmieci, wynagrodzenia Zarządu MZK). Na zada-
ne pytania odpowiedzi udzielał Burmistrz, pra-
cownicy Urzędu i Prezes MZK.

C. Turosz

SpRAwozdAnIE z XXVIII SESJI 
RAdy MIEJSKIEJ w lEżAJSKu

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku odbywała się na dwóch posiedzeniach – w dniach 
27 i 28 czerwca 2013 r. W pierwszym dniu obrad uczestniczyło 14 radnych, a w drugim 12, na 
ogólną liczbę 15 radnych.
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spotkania z muzyką

Czym jest muzyka? Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd?

fEStIwAlowE oRgAny

Lipiec 1662 roku był wyjątkowo upalny. 
Bezlitosny żar lał się z nieba, nie drgnął 
choćby jeden listek, a zakurzone wstąż-
ki opustoszałych uliczek mogłyby śmia-
ło wprowadzić w błąd niejednego przyby-
sza, że oto gości w wymarłym mieście. Ale 
krzątanina w miejscu, które już na wieki 
stanie się wizytówką tego miasta, rozwie-
wa wszelkie wątpliwości, bowiem Bazylika 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w 
Leżajsku to prawdziwy klejnot.

Bogactwo zdobień wnętrza Bazyliki zapie-
ra dech w piersiach i niejednego zatrzyma-
ło na długie minuty „zapatrzenia”, lecz teraz 
uwagę wszystkich pochłonęły plany budowy 
muru obronnego, który będzie chronił Ko-
ściół przed najazdami tatarskimi. Kroki w 
pustej Bazylice rozlegają się głośnym echem. 
Gdyby jednak dobrze się przyjrzeć, dostrze-
żemy w najcichszym i najciemniejszym kącie 
Kościoła człowieka z twarzą ukrytą w dło-
niach. Ot, zapewne jakiś nieszczęśnik wypra-
szający u Boga odwrócenie złego losu – po-
myślimy i pójdziemy dalej.

Ale kiedy znikniemy za drzwiami, organ-
mistrz z Przeworska, Stanisław Studziński 
– bo tak nazywa się ów człowiek – podnosi 
głowę, wspiera ją na łokciu, jego wzrok prze-
nika mury Bazyliki i wznosi się tam, gdzie 

szywe brzmienie organów obraca w perzy-
nę całe miasto, obudził się w środku nocy i 
strapiony pobiegł po raz setny sprawdzić, czy 
wszystko działa, jak należy. Zdziwił się, kiedy 
zobaczył, że nie jest w Kościele sam. Pośrod-
ku głównej nawy z twarzą zwróconą ku or-
ganom, stała zakapturzona postać. „Zapew-
ne jeden z braci zakonnych nie mógł spać 
tak jak ja” – pomyślał Stanisław. Ruszył, by 
się przywitać, ale zanim zdołał podejść na 
tyle blisko, aby to uczynić, postać odwróci-
ła się i rzekła: „Nec plus ultra!”, a potem… 
rozpłynęła się w powietrzu. Strach, jaki po-
czątkowo sparaliżował Stanisława, minął jak 
ręką odjął, kiedy uświadomił sobie sens słów 
wypowiedzianych przez tajemniczą postać: 
„Nic ponad to!”. Usiadł w miejscu, w którym 
go potem zastaliśmy i raz po raz wypowiadał 
bezgłośnie słowo: „dziękuję”.

szym z kilku twórców leżajskich organów, nie-
wątpliwie jemu zawdzięczamy ich brzmienio-
wy fundament, dzięki któremu organy zasły-
nęły w świecie, dodatkowo za sprawą Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej, który już od ponad dwudziestu 
lat odbywa się w Leżajsku. Dziś nie ma chyba 
wielbiciela muzyki klasycznej, który nie cze-
kałby z niecierpliwością na czerwcową inau-
gurację Festiwalu. Także tegoroczna, dwu-
dziesta druga już edycja przyciągnęła do Ba-
zyliki prawdziwe tłumy.

18 czerwca tradycyjnie o godz. 19. – po 
krótkim powitaniu zgromadzonych w świą-
tyni przez Burmistrza Leżajska Piotra Urba-
na i Kustosza Sanktuarium Joachima Ciu-
pę – recitalem organowym prof. Joachima 
Gurbicha, wybitnego mistrza organistyki, 
oficjalnie rozpoczęto Festiwal. Nie można 
lepiej chyba rozpocząć tak wspaniałego wy-
darzenia niż Toccatą i fugą d-moll Jana Seba-
stiana Bacha, którego utwory zdominowały 
festiwalowe koncerty. Nic dziwnego, bo za-
grać Bacha na leżajskich organach to zapew-
ne marzenie niejednego muzyka. Część ka-
meralna inauguracyjnego wieczoru należa-
ła do wspaniałej Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej w Nowym Sączu i towa-
rzyszącego jej Chóru im. Jana Pawła II w No-
wym Sączu. Nie zabrakło też znakomitych 
solistów w osobach: Doroty Dominiczak-
-Laskowieckiej (sopran), Dariusza Stachu-
ry (tenor) i Wacława Wacławiaka (baryton). 
W programie koncertu pojawiły się m.in. 
utwory Straussa, Mozarta, Verdiego, Chopi-
na, Czajkowskiego, a wykonaniem Wielkiej 
Bramy Kijowskiej Modesta Musorgskiego i 
Conquest of Paradise z repertuaru Vangelisa, 
artyści zasłużyli sobie na miano wybitnych, 
czego dowodem były niesłabnące brawa ze 
strony publiczności.

Jarosław Malanowicz. 
 Fot. Ł. Dec

Zespół Muzyki Dawnej „Hortus Musicus” z Mielca.
Fot. Ł. Dec

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu, Chór im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
Fot. A. Kuźma

Dorota Dominiczak-Laskowiecka – sopran, Dariusz 
Stachura – tenor.  Fot. A. Kuźma

zazwyczaj chcemy znaleźć odpowiedź: ku 
niebu. Niewiele snu zaznał ostatnio. Dręczo-
ny przez senny koszmar o tym, jakoby fał-

Stanisław Studziński spełnił swe pragnie-
nie – stworzył prawdziwie boski instrument. 
I choć był ten skromny organmistrz pierw-
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stycznych możliwości. Recitale organowe 
takich sław jak Jerzy Kukla (wybitne wyko-
nanie utworów Franciszka Liszta I Nowo-
wiejskiego), Witold Zaborny (mistrzowsko 
zagrana Fantazja chorałowa Komm, heiliger 
Geist, Herre Gott), Jarosław Malanowicz, An-
drzej Chorosiński, Michał Kocot, zapierały 
dech w piersiach niejednemu melomanowi. 
Podczas części kameralnej każdego z kon-
certów mieli okazję zaprezentować się wy-
jątkowi artyści: Krakowski Kwintet Dęty, Wi-
told Błaszczyk (organy) i Liliana Zalesińska 
(mezzosopran), Agnieszka Kaćma (flet), Rita 
Preiksaite (mezzosopran), Kwartet Smycz-
kowy „Acusto” oraz Zespół Muzyki Dawnej 
„Hortus Musicus”.

29 lipca br. przyszło nam pożegnać się z 
Festiwalem, ale jakie to było pożegnanie! Z 
leżajskimi organami przybył zmierzyć się 
nie kto inny, jak Ludger Lohmann, świato-
wej sławy wirtuoz organistyki, jeden z naj-
wybitniejszych na świecie znawców interpre-
tacji muzyki dawnej i niemieckiej muzyki ro-
mantycznej. Fantastyczną prezentacją utwo-
rów Bacha (Preludia chorałowe Vater unser 
BWV 682 i 683, Trisonata c-moll BWV 526) 
mistrz udowodnił, iż godzien jest mistrzow-
skiego instrumentu. Część kameralna tego 
wspaniałego koncertu należała do Orkiestry 
Kameralnej Polish Camerata pod dyrekcją 
Marka Głowackiego, która prócz wspania-
łych interpretacji utworów Mozarta, Pergo-
lesiego oraz Schuberta zapisała się w anna-
łach Festiwalu genialnym wykonaniem nie-
zwykle trudnego Koncertu d-moll na skrzyp-
ce, fortepian i orkiestrę op.4 Mendelssohna-
-Bartolody`ego. Niemały udział w tym suk-
cesie mieli soliści: Mariusz Drzewicki (forte-
pian) i Łukasz Błaszczyk (skrzypce), którzy 
dali prawdziwy popis maestrii instrumen-
talnej. Pięknym sopranem zachwyciła rów-

nież Aleksandra Drzewicka w interpretacji 
utworów: Laudate dominum KV 339 Mozar-
ta, Ave Maria Schuberta i Vidit sum Pergo-
lesiego. Nikogo nie zdziwi więc fakt, że arty-
stów żegnały owacje na stojąco.

Echo ostatniego koncertu mieszka jeszcze 
w murach Bazyliki i zapewne długo tak bę-
dzie, a ja ośmielę się napisać, że Festiwal ma 
jedną małą wadę, bo jak nazwać to, że tak 
szybko się kończy? Ledwie się witaliśmy, a 
już musimy się żegnać. Jak to? Po cóż, więc 
godziliśmy się na tę muzyczną hipnozę, po 
co zostawialiśmy siebie „codziennych” za 
drzwiami i pozwalaliśmy muzyce robić z 

naszymi duszami, co jej się żywnie podoba? 
Ano po to właśnie, by tęsknić za tym przez 
cały rok, a potem znów pewnego czerwco-
wego wieczoru zjawić się w Bazylice, usiąść 
w ławce, wyłączyć telefon, zamknąć oczy i po 
prostu uwolnić się od bycia… kimkolwiek. 
„Nic ponad to!” – tak rzekłby nam dziś Sta-
nisław Studziński.

Natalia Nowicka

Jak co roku Festiwalowi towarzyszyła wy-
stawa fotograficzna. Tegoroczna wystawa 
pod tytułem „Wczoraj i dziś Leżajskiej Bazy-
liki i Klasztoru” autorstwa Wacława Padow-
skiego ukazywała przemiany, które zaszły 
w tej Leżajskiej Perle Baroku w ciągu ostat-
nich 25 lat. Autor zdjęć uczestniczył w tych 
wydarzeniach utrwalając je na materiałach 
analogowych i cyfrowych. Bogate archiwum 
prezentuje proces renowacyjno-adaptacyj-
ny. Najbardziej widoczne zmiany można do-
strzec w Muzeum Prowincji OO Bernardy-
nów oraz w wyglądzie murów i baszt obron-
nych. Wystawę można było oglądać w ponie-
działkowe wieczory lub przy okazji zwiedza-
nia Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w 
Baszcie Św. Jana z Dukli.

Na okładce: Rita Preiksaite (Litwa) – mezzosopran 
z częścią Kwartetu smyczkowego „Acusto” (Litwa).

Fot. W. Padowski

Orkiestra Kameralna „Polish Camerata”, Marek Gło-
wacki – dyrygent.          Fot. A. Kuźma

Krakowski Kwintet Dęty.
Fot. A. Kuźma

Michał Kocot – organy.         Fot. Ł. Dec

Aleksandra Drzewicka – sopran, Orkiestra Kameralna „Polish Camerata”, Marek Głowacki – dyrygent.
Fot. A. Kuźma

Niezwykle trudno jest ocenić, który z ko-
lejnych, poniedziałkowych koncertów wy-
różniał się spośród innych muzyczną atrak-
cyjnością, gdyż każdy z występujących mu-
zyków wznosił się na wyżyny swych arty-

ucIchły

Patronat Honorowy Festiwalu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego
Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP

Festiwal realizowany był przy pomocy finanso-
wej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu „Wydarzenia artystyczne”

Sponsorzy i darczyńców Festiwalu:
Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, Philip 

Morris Polska Distribution Sp. z o.o.,
PGE Obrót S.A., Elektrociepłownia Nowa Sarzy-

na Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
w Leżajsku, Park Przemysłowy Gminy Leżajsk, Eu-
robud Grupa Sp. z o.o., Termoinstal – Łańcut Sp. z 
o.o., Firma Usługowo – Handlowa FIN-US Robert 
Skwara, Maria i Eugeniusz Argasińscy, Zakład Mię-
sny „SMAK GÓRNO”, Kwiaciarnia „Storczyk” Gra-
żyny i Tadeusza Lejów, Cukiernia Piotra Olczyka 
z Niska.
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profilaktyka

SANEPiD informuje
Informacja prasowa w związku z realizacją projektu 
BLOOMBERGA 

czy E-pApIERoSy 
Są BEzpIEcznE?

Już pół miliona osób pali e-papierosy. Ale czy są bezpieczne?
Z rachunku wad i zalet papierosów elektronicznych i tytoniowych, które dla kontrastu nazwano 

„analogowymi”, wynika jednoznacznie, że elektroniczne są pod każdym względem lepsze i zdrowsze. 
Nie są zupełnie nieszkodliwe, bo często zawierają nikotynę, jednak na pewno nie powodują – tak jak 
papierosy tytoniowe – uszkodzenia układu oddechowego, serca, naczyń krwionośnych i – co najważ-
niejsze – nie wywołują raka. Dym tytoniowy natomiast jest co roku przyczyną śmierci milionów ludzi. 

Zagadnieniem szkodliwości palenia tytoniu zajmuje się – jako jedyny w Polsce – prof. Andrzej Sob-
czak z Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu. Naukowiec przypomina, że e-papierosy zostały wyna-
lezione po to, by pomagać przy rzucaniu palenia papierosów tradycyjnych i do nich powinny być po-
równywane. Nie ma jednak złudzeń: papierosy nie mogą być zdrowe, bo mają nikotynę, a nikotyna 
silnie uzależnia. Jest to za to produkt 1000-krotnie bardziej bezpieczny od papierosa konwencjonal-
nego i na to są już twarde dowody – przekonuje.

W swoich badaniach naukowiec analizował skład chemiczny e-papierosów wyprodukowanych przez 
największe firmy branży. Z jego badań wynika, że w aerozolu z nikotyną, który dostaje się do płuc pa-
lacza, nie znajdują się środki rakotwórcze.

AlKohol zA KIERownIcą
W 2011 roku policja zatrzymała w całej Polsce 183 488 nietrzeźwych kierowców, co 

oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu do roku poprzedniego.

Kierowcy pod wpływem alkoholu byli sprawca-
mi 2717 wypadków na drogach, w których śmierć 
poniosło 300 osób, a 3753 zostało rannych. Nie-
trzeźwi, kierujący samochodami osobowymi, 
spowodowali w 2011 roku 2075 wypadków dro-
gowych, w których zginęło 265 osób. Z kolei za 
299 wypadków odpowiedzialni byli nietrzeźwi 
kierowcy motorowerów i motocykli. W ich wy-
niku śmierć poniosło 15 osób. Pijani rowerzyści 
spowodowali natomiast 244 wypadki, które do-
prowadziły do 12 ofiar śmiertelnych. Kierowcy 
pozostałych pojazdów będąc pod wpływem alko-
holu byli sprawcami łącznie 99 wypadków. Zginę-
ło w nich 8 osób.

Dlaczego tak się dzieje?
Wypicie napojów alkoholowych wydłuża czas 

reakcji. Dodatkowo ogranicza pole widzenia. Na 
trzeźwo jesteśmy w stanie objąć wzrokiem kąt 180 
stopni. Alkohol sprawia, że ten kąt zmniejsza się, 
jak składany wachlarz. Do tego dochodzi błęd-
na ocena odległości i szybkości, a także pogar-
sza się koordynacja ruchowa. Może okazać się, że 
będziemy mieli trudności w wykonaniu dwóch i 
więcej czynności jednocześnie.

Alkohol powoduje obniżenie koncentracji. Po 
wypiciu jest nam trudno skupić myśli i uwagę na 
skomplikowanym zajęciu, jakim jest prowadze-
nie samochodu. W tym momencie o wypadek nie 
jest trudno. 

Dlatego: Piłeś – nie jedź. Możesz zostać mor-
dercą!!!

Konsekwencje po spożyciu alkoholu
Zazwyczaj prowadzenie pod wpływem alkoho-

lu kończy się wnioskiem do sądu o odebranie pra-
wa jazdy. Takie postępowanie jest obowiązkowe. 
Polskie prawo definiuje: stan po użyciu alkoho-
lu, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 
do 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alko-
holu w wydychanym powietrzu na poziomie od 
0,1mg do 0,25 mg w 1 dm3). Stan nietrzeźwo-
ści, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powy-
żej 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alko-
holu w wydychanym powietrzu na poziomie po-
wyżej 0,25 mg w 1 dm3) – Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
z dnia 26 października 1982 roku (z późniejszy-
mi zmianami).

Samo kierowanie w stanie nietrzeźwości jest 
przestępstwem i grozi za to do 2 lat pozbawienia 
wolności. Jeśli po alkoholu spowodujemy wypa-
dek drogowy, gdzie ktoś zostanie ranny lub za-
bity, możemy otrzymać najwyższą karę do 12 lat 
więzienia. W stanie po spożyciu alkoholu policja 
kieruje wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego, 
jeśli jest to stan nietrzeźwości, sprawę rozpatru-
je sąd karny.

Jak działa alkohol?
Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napo-

jach alkoholowych: piwie, winie, wódce jest sub-
stancją psychoaktywną. Posiada zdolność szyb-
kiego przenikania do mózgu i wywołuje zmiany, 
których rodzaj i nasilenie są związane z pozio-
mem stężenia alkoholu we krwi. Już po kilku mi-
nutach od spożycia alkoholu jego poziom wzrasta. 
Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi 
dochodzi po upływie około 1–1,5 godziny od 
chwili jego spożycia.

Dlatego wypijając „jedno piwo”, pijący po go-
dzinie od momentu spożycia ma największe stę-
żenie alkoholu we krwi. Tak więc powszechny 

mit, że „posiedzę chwilę po wypiciu i mogę już 
prowadzić samochód” może prowadzić do utra-
ty prawa jazdy lub spowodowania kolizji czy wy-
padku – osoba taka nadal znajduje się pod wpły-
wem alkoholu, chociaż może nie odczuwać skut-
ków jego działania. 

Alkohol rozkładany jest w organizmie 
przede wszystkim w wątrobie (94% wypite-
go alkoholu) ze średnią szybkością ok. 0,15 
prom. na godzinę. 

Nie ma skutecznych sposobów na rady-
kalne przyspieszenie tego procesu.

Ok. 5% alkoholu jest wydalane przez płu-
ca lub skórę i od 0,5% do 2% przez nerki.

W praktyce:
1 puszka piwa lub 1 kieliszek wina – 0,2 pro-

mila, 2 puszki piwa lub 2 kieliszki wina, kieliszek 
wódki (lub innego mocnego alkoholu) – 0,5 pro-
mila, 5 puszek piwa lub 5 kieliszków wina albo 2 
kieliszki wódki – 1 promil, 10 piw lub 10 kielisz-
ków wina, czyli około litr – 2 promile, 20 puszek 
piwa lub 2 butelki wina, więcej niż pół litra wód-
ki – 4 promile.

Nietrzeźwość kierowców
Alkohol jest substancją bardzo silnie oddzia-

ływującą na organizm ludzki, przede wszystkim 
spowalnia działanie układu nerwowego, w wyni-
ku czego osoba będąca pod wpływem alkoholu 
traci zdolność prawidłowej percepcji bodźców 
wysyłanych zarówno przez sam organizm jak i 
tych, które docierają z zewnątrz.

Jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie 
działającego środka, uniemożliwia bezpieczne 
uczestnictwo w ruchu drogowym.

Już dawka mająca 0,1 promila wywołuje u kie-
rowcy problemy z koncentracją. Z badań wyni-
ka, że prawdopodobieństwo spowodowania wy-
padku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę 
zwiększa się, przy stężeniu alkoholu: od 0,5‰ – 

2 razy, od 0,8‰ – 4 razy, od 1,0‰ – 7 razy, od 
1,5‰ – aż 36 razy.

Kierowca + alkohol = ŚMIERĆ.
Czy warto zatem ryzykować?

Każdy sam dokonuje wyboru i jest za niego od-
powiedzialny. Dlatego warto z rozwagą korzystać 
z alkoholu i używać go w odpowiednim czasie i 
okolicznościach. Trzeba mieć wiedzę, czy aby pi-
cie nie jest już problemem i czas podjąć decyzję o 
sprawdzeniu siebie.

Kiedy picie staje się problemem?
Wtedy, gdy: • zwiększa się ilość i częstotliwość 

spożywania alkoholu, • zmienia się funkcja pi-
cia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tyl-
ko elementem wzorca kulturowego, ale staje się 
lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk), • 
postępuje przywiązanie do sytuacji picia (nara-
sta koncentracja na sytuacjach związanych z pi-
ciem, • oczekiwanie na moment picia, celebrowa-
nie picia, niepokój w sytuacji niemożności napi-
cia się), • alkohol spożywany jest w nieodpowied-
nich sytuacjach jak: okres ciąży i karmienia pier-
sią, • prowadzenie pojazdów, przy spożywaniu le-
ków wchodzących w reakcje z alkoholem, pomi-
mo chorób wykluczających spożywanie alkoho-
lu itp., • nasilają się incydenty upojenia, • poja-
wia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne 
wyrażane przez osoby bliskie oraz sygnały suge-
rujące ograniczenie ilości lub powstrzymanie się 
od picia, • używanie alkoholu staje się sposobem 
usuwania przykrych skutków poprzedniego picia 
(klinowanie), • pojawiają się trudności w przypo-
minaniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w 
sytuacjach związanych z piciem, • rosną negatyw-
ne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo 
to picie jest nadal kontynuowane.

Jeżeli uznasz, że Twój sposób korzystania z al-
koholu jest niepokojący, skontaktuj się ze specja-
listą z najbliższej poradni terapii uzależnień. Ad-
resy placówek znajdziesz na stronie: http://www.
parpa.pl/

Artykuł opracował na podstawie 
dostępnych materiałów własnych i PARPA

Grzegorz Stępniowski
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

przy SP ZOZ w Leżajsku
ul. Leśna 22, tel. 17 240 49 42.
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pRogRAM COMENIUS  
w lEżAJSKIEJ „dwóJcE”

W dniach 13–17 maja br. troje nauczycieli SP 2 w Leżajsku uczestniczyło w Stambule w trze-
ciej sesji pedagogicznej międzynarodowego projektu edukacyjnego Zdrowe dzieci – zdrowa szko-
ła” („Healthy kids – healthy school”) realizowanego w ramach unijnego programu Comenius.

Podczas konferencji reprezentanci placówek 
oświatowych z Hiszpanii, Francji, Grecji, Nie-
miec, Portugalii, Turcji, Włoch i Polski dokonali 
ewaluacji pierwszego etapu działań projektowych. 
Do najważniejszych czynności przeprowadzonych 
przez wszystkie partnerskie szkoły w terminie od 
września 2012 roku do maja 2013 roku należy za-
liczyć: zredagowanie, wypełnienie i ewaluację an-
kiet na temat sposobów spędzania przez uczniów 
wolnego czasu oraz strategii ich odżywiania się; 
wykonanie prezentacji multimedialnych uwzględ-
niających tradycje kulinarne, związane z charak-
terystycznymi dla poszczególnych krajów cyklicz-
nymi świętami; zorganizowanie międzyszkolnych 
wideokonferencji przy użyciu internetowego ko-
munikatora Skype, podejmujących motyw kuli-
nariów typowych dla różnych zakątków Europy; 
wymianę korespondencji tradycyjną pocztą po-
między społecznościami uczniowskimi placówek 
biorących udział w projekcie.

Uczestnicy stambulskiej sesji zajęli się też omó-
wieniem postępów w realizacji rozpoczętego w 
pierwszym miesiącu tegorocznej wiosny wie-
loczęściowego programu o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym przeznaczonego dla uczniów 
szkół podstawowych, którego zakończenie zapla-
nowano na październik bieżącego roku. W trak-
cie warsztatowych spotkań sporo czasu poświęco-
no ponadto na przedstawienie przez poszczególne 

placówki szczegółowych informacji o programach 
prewencyjnych realizowanych przez nie w celu za-
pobieżenia powstawaniu negatywnych zjawisk w 
środowisku szkolnym. Prezentacje o akcjach pro-
filaktycznych stały się zalążkiem kolejnej wspól-
nej czynności projektowej, polegającej na tym, że 
każda ze szkół otrzymała zadanie wprowadzenia 
w życie przynajmniej jednego z programów wdra-

żanych przez pozostałe instytucje partnerskie oraz 
oszacowania jego rezultatów.

Gospodarze kilkudniowej konferencji – przed-
stawiciele Szkoły Podstawowej Gaziosmanpasa Il-
kogretim Okulu – zadbali o to, aby nauczyciele z 
zagranicy mieli sposobność zapoznania się z ce-
chami tureckiego systemu edukacyjnego, zapew-
niając im udział w lekcjach otwartych, uczniow-
skiej gali artystycznej oraz spotkaniu z dyrekto-
rem departamentu oświaty jednego spośród urzę-
dów dzielnicowych Stambułu. Poza tym zorgani-
zowali dla przybyłych na sesję kilka atrakcyjnych 
wycieczek krajoznawczych po obfitującej w zabyt-
ki wielu kultur cywilizacyjnych metropolii znad 
Bosforu.

(lk)

nAJlEpSI z „dwóJKI” 
nA podKARpAcIu

Ogromny sukces odnieśli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Leżajsku uczestniczący w 
Konkursie z Języka Polskiego organizowanym 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rze-
szowie.

Konkurs składał się z trzech etapów i wzięło 
w nim udział kilka tysięcy uczniów szkół pod-

stawowych województwa podkarpackiego. Do 
etapu wojewódzkiego, który odbył się 26 stycz-
nia br., zakwalifikowało się troje uczniów z leżaj-
skiej „dwójki”.

Najbogatszą wiedzą i umiejętnościami poloni-
stycznymi spośród wszystkich uczestników kon-
kursu wykazała się uczennica klasy VI c Alicja 
Karasińska. Uzyskała najwyższą liczbę punktów 
i tym samym I miejsce oraz tytuł laureata. 

13 czerwca br. w Wyższej Szkole Prawa i Admi-
nistracji w Rzeszowie odebrała list gratulacyjny z 
rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Jest to jeden z największych sukcesów osiągnię-
tych przez uczniów w historii leżajskiej „dwójki”. 

Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała 
również tytuły finalisty 66 uczniom z całego Pod-
karpacia. Wśród nich znaleźli się uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Leżajsku: Sylwia Sanakie-
wicz (kl. VI b) oraz Kajetan Walawski (kl. VI b). 

Wyróżnieni uczniowie przygotowywali się do 
konkursu pod kierunkiem nauczyciela języka pol-
skiego Marzeny Orzelskiej-Witkowskiej.

* * *
Alicja Karasińska – prywatnie pasjonatka 

książek, fascynuje się przede wszystkim literatu-

rą fantasy. Jej ulubione powieści to „Harry Pot-
ter i Czara Ognia” oraz „Harry Potter i Insygnia 
Śmierci” J. K. Rowling, chociaż lubi także inne 
części tego cyklu. Sama próbuje swoich sił w pi-
saniu opowiadań z tego gatunku, ale obecnie są to 
utwory pisane do tzw. szuflady. Zdolności orto-
graficzne oraz kompetencje językowe zawdzięcza 
głównie czytaniu. W roku szkolnym 2010/2011 i 
2012/2013 zajęła I miejsce w Miejskim Konkur-
sie Ortograficznym „Corrida” organizowanym dla 
uczniów klas IV–VI. Ponadto bierze też udział w 
innych konkursach przedmiotowych. W wolnych 
chwilach rysuje bądź uprawia sport.

* * *
W roku szkolnym 2012–2013 uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Leżajsku brali udział w Wo-
jewódzkim Konkursie Historycznym organizo-
wanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
Przygotowywani byli przez nauczycielkę historii 
Krystynę Pliszkę. Laureatem został uczeń klasy 
piątej – Michał Sroka. Tytuły finalistów uzyska-
li dwaj uczniowie z klasy szóstej – Jakub Mazur 
i Rafał Burek.

(pow)

w szkołach

Alicja Karasińska
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dzień za dniem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) zawiadamiam, 

że Zarząd Powiatu Leżajskiego przeznaczył do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisany garaż:

Lp. Nr 
KW

Powierzch-
nia Opis nieruchomości Przeznaczenie Tryb przetargu Miesięczna 

stawka czynszu Uwagi

1. 4227 14 m2

Boks garażowy oznaczony nr 14 zlokalizowany jest w ze-
spole garaży przy ul. Mickiewicza 31 na działce nr ewid. 
4223/13 w Leżajsku stanowiący własność Powiatu Le-
żajskiego

Garaż na samo-
chód osobowy

Przetarg ustny 
nieograniczony 4 zł netto/1 m2 Minimalne po-

stąpienie 0,20 zł

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Leżajsku ul. Kopernika 8 w pokoju nr 311 lub telefonicznie pod 
nr 240 45 36.

Leżajsk 05.08.2013 r.

lEtnIE wARSztAty
W dniach od 2 do 30 lipca br. MCK – Biblio-

teka Publiczna w Leżajsku zorganizowała po raz 
dziewiąty zajęcia literacko-plastyczno-językowe 
pod hasłem Sposób na wakacyjną nudę.

Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 
1, do której – na czas modernizacji budynku Bi-
blioteki Publicznej przy ulicy Jarosławskiej – zo-
stała ona przeniesiona.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularno-
ścią wśród młodych mieszkańców Leżajska. Za 
każdym razem (w umówione wcześniej dni) w 
sali zajęć gromadziło się około 40 uczestników.

Dwa razy w tygodniu dzieci spotykały się na 
zajęciach plastycznych, na których wykonywa-
ły prace różnorodnymi technikami malarskimi. 
Podczas zajęć literackich słuchały głośnego czy-
tania bajek i wierszy, rozwiązywały rebusy i krzy-
żówki literackie, natomiast na zajęciach języko-
wych przyswajały sobie nowe słowa i utrwalały ję-
zyk angielski, a wszystko to odbywało się w myśl 
zasady nauka przez zabawę.

Uczestnicy warsztatów grali także w gry plan-
szowe i zręcznościowe, a najmłodsi mieli do swo-
jej dyspozycji salę zabaw, a w niej m.in. basen z 
kulkami. Dużym powodzeniem cieszyły się zaba-
wy z chustą animacyjną, najczęściej przeprowa-
dzane w plenerze. Chusta to kolorowy i lekki spa-
dochron, który pozwala organizować wiele zabaw 
integrujących grupę. Na zakończenie warsztatów 
powstała wystawa prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci w trakcie wakacyjnych spotkań.

Beata Pucia

tuRnuS 
w KołoBRzEgu

Kolejny raz grupa uczniów wraz z opiekunami 
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku 
uczestniczyła w dniach 14–27 maja br. w turnusie 
rehabilitacyjnym w Kołobrzegu, w jednym z naj-
piękniejszych polskich uzdrowisk. 

W tym roku mieszkaliśmy w ośrodku wczaso-
wym ,,Proton’’ położonym nad samym morzem, 
otoczonym dużą ilością zieleni. Podczas dwutygo-
dniowego pobytu na turnusie nie mieliśmy czasu 
się nudzić. Każdy dzień był bogato wypełniony, 
chętnie uczestniczyliśmy we wszystkich formach 
wypoczynku.

Pierwszego dnia zostaliśmy zbadani przez le-
karza i zakwalifikowani na odpowiednie zabiegi 
rehabilitacyjne, z których korzystaliśmy codzien-
nie przed południem.

Oprócz zajęć rehabilitacyjnych mieliśmy wie-
le ciekawych atrakcji zaplanowanych przez orga-
nizatorów.

Pierwsze swoje kroki skierowaliśmy ku Latar-
ni Morskiej wybudowanej w 1945 roku. Z wyso-
kości 26 metrów podziwialiśmy panoramę mia-
sta, a w podziemiach obiektu zwiedziliśmy mu-
zeum minerałów. Nieopodal latarni znajduje się 
molo, po którym spacerowaliśmy i wdychaliśmy 
świeże powietrze nasycone jodem. Około 200 me-
trów od molo znajduje się słynny pomnik zaślu-
bin Polski z morzem – dzień odbicia Kołobrzegu 
z rąk wroga podczas II wojny światowej.

Największym przeżyciem dla wielu uczestni-
ków był rejs statkiem ,,Pirat’’. Z niewielkiego por-
tu wypłynęliśmy w morze, obserwowaliśmy nad-
morski krajobraz i niezwykłe ptaki, które towa-
rzyszyły nam podczas rejsu.

Po opuszczeniu statku obejrzeliśmy nowocze-
sną marinę z jachtami. Na terenie portu zachował 
się obiekt fortyfikacyjny otoczony wałem ziem-
nym i fosą. To Reduta Solna, która spełnia rolę 
tawerny. W niej spotkaliśmy pirata. Śpiewaliśmy 
szanty, braliśmy udział w różnych grach zespo-
łowych i zręcznościowych, uczyliśmy się wiązać 
marynarskie supły, wbijać gwoździe olbrzymim 
młotem itp. Po tej zabawie zaproszono nas na de-
gustację wędzonych ryb.

Słońce, piękna pogoda i świeże powietrze z po-
bliskiego parku zdrojowego były nieodzownym 
elementem w pokonywaniu licznych tras space-
rowych nadmorską promenadą, gdzie podziwia-
liśmy piękne ośrodki uzdrowiskowe.

Pogoda w tym roku nas rozpieszczała, więc 
często korzystaliśmy z kąpieli morskich i sło-
necznych. Na plaży rywalizowaliśmy między 
sobą w grach, zabawach i konkurencjach sporto-
wych. Chętni mogli wypróbować swoich zdolno-
ści manualnych w tworzeniu różnych ciekawych 
budowli z pisku. Nagrodą były lody, gofry, pizza.

Będąc w Kołobrzegu, nie sposób zapomnieć o 
Nowej Starówce. Uwagę naszą przyciągały obiek-

ty mieszczańskie, sakralne i militarne. W cen-
trum miasta podziwialiśmy Bazylikę Mariacką z 
XV wieku, w której zachowało się wiele dzieł sztu-
ki sakralnej, Ratusz Miejski, Dom Schlielffenów, 
Kamieniczkę Mieszczańską i Basztę Prochową. W 
Muzeum Oręża Polskiego zwiedziliśmy kolekcję, 
dokumentującą historię polskiej wojskowości od 
okresu średniowiecza do współczesności, zoba-
czyliśmy ponad 70 pojazdów wojskowych, samo-
lotów, broni pancernej i artylerii.

Wieczorami korzystaliśmy z atrakcji propono-
wanych przez ośrodek ,,Proton’’ m.in. z wieczorku 
tanecznego połączonego z pieczeniem kiełbasek, 
konkursów tańca i piosenek, a także spotkania z 
pedagogiem. Podziwialiśmy też zachody słońca, 
kiedy niebo wyglądało jak wielka rozżarzona kula.

Każdy dzień niósł z sobą nowe przeżycia, wra-
żenia i wspaniałą zabawę. Uczestnicy turnusu 
uczyli się pokonywać własne nieśmiałości, współ-
pracować w grupie, rozwijać swoje zainteresowa-
nia, radzić sobie w różnych sytuacjach bez pomo-
cy najbliższych. Wspomnienia i zdjęcia zapewne 
na długo pozwolą zachować ten wyjazd w pamię-
ci, a zapał do pracy będzie towarzyszył im nie tyl-
ko przez całe wakacje.

Pragniemy gorąco podziękować naszym darczyń-
com, bez których realizacja takiego przedsięwzięcia nie 
byłaby niemożliwa. Główni sponsorzy turnusu w Koło-
brzegu dla dzieci z SOSW to: Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Leżajsku, Elektrociepłownia w Nowej 
Sarzynie, Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, PGE 
Rzeszów. Dziękujemy za okazaną pomoc i dobre serce. 

Dorota Portka
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MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku informuje:
· ze względu na zakończenie prac modernizacyjnych budynku przy ul. Jarosławskiej 1 
Biblioteka Publiczna w Szkole Podstawowej nr 1 w dniach 26 sierpnia – 22 września 2013 r.

będzie NIECZYNNA
Zapraszamy od 23 września 2013 r. do głównej siedziby przy ul. Jarosławskiej 1

· ze względu na przeniesienie Filii nr 1 z budynku Gminazjum Miejskiego do budynku
Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 65 Filia Biblioteki w Gminazjum Miejskim

w dniach 26 sierpnia – 22 września 2013 r. będzie NIECZYNNA
Zapraszamy od 23 września 2013 r. do budynku Domu Kultury.

Wszystkich Czytelników przepraszamy za utrudnienia
Szczegółowe informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej

lub pod numerem telefonu: 17 242 12 68
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w Muzeum prowincji ojców Bernardynów

KoRonAcJA 
MAtKI BożEJ

Jeden z obrazów namalowanych na blasze, eksponowany 
w obrębie Galerii Rodzimej Sztuki Sakralnej Muzeum Pro-
wincji Ojców Bernardynów, prezentuje Koronację Matki Bo-
żej przez Przenajświętszą Trójcę. Akcja wizerunku rozgrywa 
się na błękitnym gładkim tle.

Tronujący Bóg Ojciec, ukazany po prawej stronie jako starzec odziany 
w grubą ciemnozieloną szatę przepasaną na wysokości bioder z czerwonym 
kołnierzem i rękawami, zwrócony jest w trzech czwartych ku środkowi kom-
pozycji. Do wyróżniających Go atrybutów należy trójkątny złocisty nimb, 
długie siwe włosy oraz obfity jasny za-
rost. Z ramion, wzdłuż pleców, spływa 
ku dołowi jasnobrązowa toga okrywają-
ca grubymi fałdami plecy, lewe kolano 
i stopy. W lewej dłoni Bóg Ojciec trzyma 
berło, prawą dokonuje aktu koronacji. 

Po przeciwnej stronie, w analogicznej 
dośrodkowej pozycji, ukazany jest Syn 
Boży z obnażonymi ramionami, biodra-
mi i kolanami. Nagi tułów okrywa czer-
wony płaszcz, którego tren spływa obfi-
tymi fałdami z lewego ramienia, okry-
wając biodro i prawe udo. Atrybutami 
Chrystusa są starannie uczesane ciem-
ne włosy opadające na plecy, widoczne 
na tle złocistego kolistego nimbu, krótki 
zarost, rany widoczne na prawym boku 
i dłoniach oraz ukośnie ustawiony krzyż 
za Jego plecami. Prawą dłonią uniesio-
ną ku górze, z wyprostowanymi palca-
mi środkowym i wskazującym, Zbawi-
ciel udziela błogosławieństwa, w lewej 
trzyma koronę. Pośrodku, na powierzch-
ni gładkiego błękitnego nieba widzimy 
Gołębicę Ducha Świętego spowitą krę-
giem złocistej poświaty.

W centrum kompozycji na prawym kolanie klęczy Najświętsza Dziewi-
ca ze złocistą koroną na głowie, odziana w białą suknię i niebieski płaszcz, 
przerzucony przez lewe ramię. Na dziecięcej twarzy Maryi, lekko zwróco-
nej w lewą stronę, otoczonej starannie uczesanymi długimi włosami, malu-
je się nastrój medytacji dopowiedzianej tradycyjnym motywem dłoni zło-
żonych do modlitwy. Dolną strefę obrazu wypełniają skłębione obłoki, peł-
niące funkcję tronu dla Syna Bożego i Boga Ojca.

Typ przedstawienia zaprezentowanego przez malarza kształtował się przez 
wiele stuleci. W sztuce VI i VII wieku znano koncepcje Triumfu Maryi, uka-
zujące na wspólnym tronie ukoronowaną Maryję i Chrystusa, udzielającego 
Jej błogosławieństwa. Inspiracją dla tych przedstawień były apokryfy asump-
cjonistyczne opisujące Transitus Mariae, z których najwcześniejsze, takie jak 
dzieło anonimowego Greka znanego pod imieniem św. Jana Ewangelisty oraz 
tekst przypisywany Melitonowi z Sardes, powstały już w IV wieku.

W XII wieku, dzięki rozwojowi teologii maryjnej i tekstom średniowiecz-
nym, takim jak na przykład: Vita Beatae Mariae Virginis et Salvatioris rhyt-
mica, Speculum maius Wincentego z Beauvais oraz Legenda aurea Jakuba 
de Voragine, zaczęły rozpowszechniać się koncepcje plastyczne ukazujące 
Maryję koronowaną przez Chrystusa lub anioła w Jego obecności, znane 
dziś z rzeźby architektonicznej katedr, z francuskiego malarstwa miniatu-
rowego, a także zabytków sztuki niemieckiej, hiszpańskiej i włoskiej. Koro-
nację Maryi zestawiano najczęściej z Jej Zaśnięciem i Wniebowzięciem. Ten 
sam układ prezentują późniejsze freski Giotta w padewskiej kaplicy Scro-
vegnich i w kościele Santa Croce we Florencji, fresk Fra Angelica w klasz-

torze S. Marco we Florencji, a także XIV-wieczne, polskie zabytki, do któ-
rych należy płaskorzeźba portalu północnego kaplicy grobowej św. Anny na 
Zamku Wysokim w Malborku, a zwłaszcza polichromie w kościele św. Jana 
w Toruniu, na zamku biskupim w Lidzbarku Warmińskim i w kościele pa-
rafialnym w Czchowie.

Od połowy XIV wieku prezentowano Maryję klęczącą lub stojącą przed 
koronującym Ją Chrystusem, względnie – zwłaszcza w malarstwie włoskim 
– przed Bogiem Ojcem. Następną grupę przedstawień tworzą Koronacje do-
konywane przez Chrystusa w obecności Boga Ojca lub przez Trzy Osoby Bo-
skie, nawiązujące do myśli teologicznej oraz kultu po wprowadzeniu w 1321 
roku przez papieża Jana XXII dorocznego święta ku czci Przenajświętszej 
Trójcy. Niekiedy akt Koronacji dokonuje się nad ziemią w asyście Dworu 
Niebiańskiego albo w pomieszczeniach mieszkalnych, w których duchowa 
obecność Boga Ojca bywa sygnalizowana pustym siedziskiem z wgniecio-

ną poduszką.
Najstarsza polska Koronacja Maryi 

przez Trójcę Świętą zachowała się na 
polichromii w kościele farnym w Orne-
cie z około 1390 roku. Widzimy ją tak-
że na XV-wiecznych tryptykach z Wło-
cławka, Łopusznej, Krosna i Łagiewnik 
(obecnie katedrze kieleckiej). Do czoło-
wych przykładów rzeźby należy retabu-
lum Wita Stwosza w kościele Mariackim 
w Krakowie i gotycki ołtarz w Książni-
cach Wielkich. Popularność tego wa-
riantu tłumaczy się głównie faktem po-
pierania kultu Trójcy Świętej przez kró-
la Władysława Jagiełłę i jego żonę Zo-
fię oraz wzrostem zainteresowania te-
matyką trynitarną w kręgach ówczesnej 
Wszechnicy Jagiellońskiej.

Twórcy sztuki nowożytnej powtarzali, 
rozwijali i modyfikowali formy wypra-
cowane w średniowieczu. Chętnie też łą-
czyli Koronację Maryi ze sceną Wnie-
bowzięcia w kontekście pustego grobu, 
otoczonego przez Apostołów. W XVII 
wieku, dzięki coraz bardziej rozbudo-
wanym przedstawieniom nieba i jego 

mieszkańców, interesujący nas temat zaczął przybierać postać ponadczaso-
wej wizji. Do czołowych dzieł tego okresu w malarstwie polskim należą ob-
razy Hermana Hana dla kościoła Cystersów w Pelplinie i Oliwie z około 1624 
roku oraz w Buczku Wielkim, prezentujące Koronację Maryi przez Trójcę 
Świętą w części górnej, w środkowej niebo pełne postaci świętych, w dolnej 
zaś ówczesne osobistości kościelne i świeckie. Najczęściej jednak powstawa-
ły obrazy z adorantami w dolnej strefie kompozycji, uczestniczącymi w Ko-
ronacji Maryi dokonywanej przez Trójcę Świętą. Z czasem popularniejsze 
stawały się rozbudowane koncepcje Wniebowzięcia, Adoracji, lub Apoteozy 
Maryi, zdobiące czasze kopuł i powierzchnie plafonów kościelnych na tle ilu-
zjonistycznych wizji nieba w kontekście Trójcy Świętej, a niekiedy także licz-
nych postaci świętych. We współczesnej sztuce Koronacje Maryi powtarzają 
lub modyfikują wypracowane wcześniej typy przedstawieniowe.

Interesujący nas obraz powstał najprawdopodobniej na początku XIX wie-
ku i stanowił element wyposażenia jakiejś przydrożnej kaplicy. Nieznany ma-
larz, reprezentujący środowisko najprawdopodobniej ludowych twórców, od-
wołał się do nowożytnej tradycji ikonograficznej, nadając jej charakter ru-
stykalny. O ile postać Chrystusa w czerwonym antykizującym płaszczu wy-
daje się typowa dla malarstwa minionych epok, o tyle pewnym anachroni-
zmem jest głowa i twarz Maryi, nawiązująca do fizjonomii wiejskiej dziew-
czyny oraz wyraźnie plebejski strój Boga Ojca. Cechy te, jak się wydaje, były 
czytelniejsze dla prostych odbiorców.

Tekst i zdjęcie
o. Efrem Obruśnik OFM



Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczniów z dyrektor szkoły Ha-
liną Samko, przedstawicielem WSiZ Agnieszką Tomaką oraz opie-
kunkami Eweliną Surmą i Moniką Karakułą.

Nagrodzeni uczniowie: Sylwester Nowak, Wojciech Gumieniak, Dominik 
Baran, Rafał Śliż i Kamil Kogut.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w szkołach
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SzKołA pRzEdSIęBIoRczA
Już po raz kolejny Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku brał udział w projekcie ,,Przed-

siębiorcze Szkoły” realizowanym przy współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie.

W ramach projektu do programu 
nauczania podstaw przedsiębiorczości 
wprowadzona została gra „Wirtualny 
Doradca” oraz powstało koło naukowe 
„Ekonomia w praktyce”, gdzie podsta-
wą jest gra „Innowacyjne Przedsiębior-
stwo Produkcyjne”. Zastosowanie wir-
tualnych gier w nauczaniu to inno-
wacja dydaktyczna. W ramach pro-
jektu uczniowie zakładali firmy, kon-
kurencja obejmowała również rywali-
zację międzyszkolną. 

Grę „Wirtualny Doradca” prowadziła 
mgr Ewelina Surma. Uczestnicy gry zakła-
dali wirtualne firmy doradcze. Każde po-
prawnie rozwiązane zlecenie klienta wpły-
wało na wzrost wartości firmy doradczej. 

Koło naukowe „Ekonomia w prakty-
ce” i grę „Innowacyjne Przedsiębiorstwo 

Produkcyjne” prowadziła mgr inż. Monika Karakuła. Gra jest symulacją biznesową, w której ucznio-
wie wcielają się w zarządy wirtualnych przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją rowerów. Ich zada-
niem było podejmowanie wielu decyzji związanych z ich wirtualnym przedsiębiorstwem, podobnych do 
tych, które muszą podejmować 
menedżerowie przedsiębiorstw 
działających w rzeczywistości.

24 czerwca 2013 roku w Ze-
spole Szkół Technicznych w Le-
żajsku odbyło się uroczyste pod-
sumowanie projektu z udziałem 
dyrektor Haliny Samko, przed-
stawiciela WSiZ Agnieszki To-
maki oraz laureatów i ich opie-
kunów.

W ramach gry „Innowacyjne 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne” 
zwyciężyli: Sylwester Nowak, 
Wojciech Gumieniak, Damian 
Smycz, a w grze „Wirtualny Do-
radca” najlepsi okazali się Rafał 
Śliż, Kamil Kogut i Dominik Ba-
ran. Zwycięzcy otrzymali certy-
fikaty i nagrody rzeczowe: table-
ty multimedialne i audiobooki o 
tematyce ekonomicznej.

(sk)

KlASA 
pAtRonAcKA

25 czerwca br. zostało podpisane porozu-
mienie o współpracy Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie i Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Obejmuje ono patronatem uczelni klasy tech-
nikum informatycznego.

Dzięki temu porozumieniu uczniowie klasy pa-
tronackiej będą mogli uczestniczyć w wybranych 
wykładach prowadzonych dla studentów a także 
w konferencjach i sympozjach naukowych orga-
nizowanych przez WSiZ.

Ponadto młodzież nawiąże współpracę z ko-
łami naukowymi uczelni i weźmie udział w im-
prezach adresowanych do uczniów szkół ponad 
gimnazjalnych.

Przedstawiciele uczelni trzy razy w półroczu 
przeprowadzą także cykl lekcji z zakresu infor-

matyki zgodnie z programem nauczania, a pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni zorganizują kon-
kurs z wiedzy informatycznej dla uczniów patro-
nackiej klasy. 

(mg)

StypEndyścI
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 

im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku zosta-
li uznani stypendystami szczególnie uzdol-
nionymi w województwie podkarpackim.

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych znaleźli się na listach rankingowych pro-
gramu stypendialnego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z terenu województwa podkarpac-
kiego, który ma na celu wsparcie rozwoju eduka-
cyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych, technicznych.

W tym roku stypendium otrzymali: Paweł Wę-
glarz, Arkadiusz Kuraś, Rafał Śliż, Grzegorz 
Kusiak, Marek Olechowski, Adrian Paul, Prze-
mysław Wośko. 

Projekt jest realizowany przez Departament 
Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszo-
wie. Szczegółowe kryteria, zasady ubiegania się 
i regulamin przyznawania powyższego stypen-
dium zawarte są na stronie www.wrota.pod-
karpackie.pl.

Pod uwagę brane były wyniki w nauce, szcze-
gólne osiągnięcia w zakresie nauk matematycz-
no-przyrodniczych i technicznych, co najmniej 
37 punktów z części matematyczno-przyrodni-
czej egzaminu gimnazjalnego oraz określony do-
chód w rodzinie ucznia przypadający na jednego 
członka rodziny.

Całkowita kwota stypendium wynosi 3000 zł i 
są to pieniądze, które powinny być przeznaczone 
na zakup pomocy naukowych, np. komputera, In-
ternetu, książek oraz opłacenie kursów i szkoleń.

Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwa 
opiekun dydaktyczny, który pomaga w wyborze 
pomocy dydaktycznych, w prawidłowym wydat-
kowaniu stypendium, na bieżąco wspiera sty-
pendystę, służy mu pomocą i radą. Opiekuna-
mi uczniów Zespołu Szkół Technicznych, którzy 
otrzymali w bieżącym roku szkolnym takie sty-
pendium są: Marta Śmiałek i Robert Maruszak.

Stypendyści chcąc spełnić cele i założenia pro-
gramu stypendialnego muszą: • brać udział w 
konkursach matematyczno-przyrodniczych oraz 
olimpiadach technicznych, • uczestniczyć w zaję-
ciach pozalekcyjnych, w wykładach naukowych 
oraz seminariach na wyższych uczelniach, • opra-
cowywać prezentacje multimedialne, projekty o 
charakterze badawczym, tworzyć programy kom-
puterowe, • uczestniczyć w kursach i szkoleniach 
zdobywając różne certyfikaty.

Zespół Szkół Technicznych umożliwia mło-
dzieży osiąganie dobrych wyników w nauce oraz 
rozwijanie zdolności i zainteresowań matema-
tycznych, przyrodniczych i technicznych, a tym 
samym dba o właściwy ich rozwój intelektualny.

Marta Śmiałek 

Stypendyści ZST – Rafał Śliż, Grzegorz Kusiak, Paweł 
Węglarz, Arkadiusz Kuraś, Adrian Paul, Marek Ole-
chowski, Przemysław Wośko z dyrektorką szkoły Hali-
ną Samko i opiekunka Marta Śmiałek.

Porozumienie o współpracy podpisują prorektor WSiZ 
ds. Nauczania Andrzej Rozmus i dyrektor ZST Halina 
Samko. 



nowoścI 
EduKAcyJnE 
w zSt

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 
jest jednym z 12 beneficjentów projektu 
„Transfer Nowoczesnych Technologii Wy-
twarzania”, mającego na celu stworzenie no-
woczesnej infrastruktury edukacyjnej.

W ramach projektu dokonano remontu bu-
dynku warsztatów szkolnych. Rozstrzygnięto 
przetargi na dostawę specjalistycznego sprzętu 
do kilku pracowni i laboratoriów na wartość 7 
mln złotych. Jak podkreśla dyrektor szkoły Hali-
na Samko, od nowego roku szkolnego będziemy 
mieć w ZST bardzo profesjonalne zaplecze dydak-
tyczne w zakresie: mechatroniki, elektroniki, ob-
róbki cieplnej i plastycznej, metrologii i wytrzy-
małości materiałów. Ponadto będziemy dyspono-
wać nowoczesnym sprzętem do spawania, obrób-
ki metali, obróbki drewna.

O profesjonalny sprzęt wzbogaci się także pra-
cownia samochodowa. Po zakończeniu remon-
tów hale zostaną wyposażone w nowoczesne ob-
rabiarki CNC połączone z pracownią symulato-
rów, obrabiarki konwencjonalne oraz utworzona 
będzie profesjonalna pracownia komputerowego 
wspomagania CAD – CAM i CNC. Dzięki temu 
będziemy mogli kształcić młodzież na wysokim 
poziomie, tak aby po skończeniu szkoły mogli 
znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Wymieniony wyżej sprzęt będzie również 
służył lokalnym przedsiębiorcom, którzy będą 
mogli na nim szkolić swoje kadry. Jak zauwa-
ża Robert Maruszak nauczyciel przedmiotów 
mechatronicznych w ZST, obecny rozwój au-
tomatyzacji procesów technologicznych wy-
musza wprowadzenie elastycznego środka wy-
twarzania, jakim jest robot. W ramach projek-
tu zakupiliśmy robota KAWASAKI o 6 osiach 
ruchu z systemem wizyjnym. Dzięki temu nasi 
uczniowie będą uczyli się budowy, eksploata-
cji oraz programowania robota. W czasie zajęć 
będziemy realizować wiele aplikacji przemysło-
wych na robotach, np. montaż, segregacja ele-
mentów, malowanie, spawanie oraz zgrzewanie. 
Pracownia mechatroniki została doposażona w 
przemysłowe oprogramowanie Wonderware In-
Touch zaprojektowane do wizualizacji oraz kon-
troli procesów produkcyjnych.

Obecnie na rynku pracy istnieje duże zapotrze-
bowanie na programistów i operatorów, dlatego 
pod tym kątem będziemy kształcić uczniów. W 
związku z tym w zawodzie technik mechatronik 
dostosowano program nauczania, który w kla-
sie czwartej wprowadza specjalizację: obsługa i 
programowanie robotów przemysłowych. Dzię-
ki projektowi, w nowoczesne urządzenia i sprzęt 
kontrolno-pomiarowy została także wyposażona 
pracownia metrologii i wytrzymałości. 

Jakość zakupionych urządzeń odpowiada stan-
dardom obowiązującym m.in. w zakładach „Doli-
ny Lotniczej” i wyższych uczelniach technicznych 
– mówi Wiesław Żelasko nauczyciel przedmiotów 
mechanicznych w ZST w Leżajsku. Do nowego la-
boratorium zakupiona została m.in. współrzęd-
nościowa maszyna pomiarowa, projektor pomia-
rowy, mikroskop warsztatowy, profilografometr, 
maszyna do pomiaru wytrzymałości materiałów, 
maszyna do badania udarności, mikroskop meta-
lograficzny oraz wiele innych urządzeń pozwala-
jących na zapoznanie młodzieży z nowoczesnymi 
technikami oceny i kontroli jakości w przemyśle 
lotniczym i maszynowym. W pracowni tej odby-
wać się będą zajęcia w technikum mechanicznym 
o specjalności: programowanie i obsługa obrabia-
rek sterowanych i spawalnictwo.

(mj)

w poJEdynKu 
nA SłowA

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to 
impreza recytatorska mająca swoją tradycję 
i prestiż. W tym roku po raz 58 młodzież i 
dorośli stanęli w szranki na słowa.

Konkurs organizowany jest na zasadzie wie-
lostopniowych eliminacji: najpierw etap szkol-
ny, potem powiatowy, następnie etap rejonowy, 
wojewódzki i na końcu finał, gdzie już pozosta-
je tylko sama „śmietanka recytatorska” z Polski. 
W gronie tych najlepszych z najlepszych znalazła 
się w tym roku przedstawicielka naszego miasta 
– Magdalena Maruszak, należąca do Grupy Te-
atralnej Baratario z Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku. W dniach 19–22 czerwca br. Magda-
lena Maruszak reprezentowała Leżajsk podczas 
finału 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego w Ostrołęce.

Wyjazd został sfinansowany przy pomocy 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

A. Rydz

„BAJKolAndIA” 
I „SpoSóB nA 
SuKcES”

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” w 
Leżajsku powstała w 2010 roku z inicjatywy 
miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy. 
Pięć osób bezrobotnych postanowiło wziąć 
sprawę w swoje ręce i stworzyć swoje miej-
sce pracy.

Początki nie były łatwe, borykaliśmy się z du-
żymi problemami. Jednak siła i determinacja, jaką 
mieliśmy w sobie, pozwoliła nam na otworzenie 
naszego miejsca pracy. Bajkolandia nie powstała-
by, gdyby nie grono osób z samorządu oraz zaan-
gażowanie dyrektora i wicedyrektora PUP a tak-
że wielu innych osób. Współpracę nawiązaliśmy 
również z MOPS i MCK w Leżajsku. 

Prowadzimy salę zabaw, w której oferujemy 
opiekę dzienną i godzinową nad dziećmi już 
od 12. miesiąca, szkołę rodzenia, wypożyczal-
nię strojów, oraz organizację imprez okoliczno-
ściowych.

24 czerwca br. mieliśmy zaszczyt odebrać 
nagrodę w Pałacu Prezydenckim w ramach 
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Suk-
ces”. Ideą konkursu – odbywającego się pod ho-
norowym patronatem Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego oraz ministra rolnictwa i 
rozwoju wsi Stanisława Kalemby – jest szero-
ko rozumiana promocja aktywnych postaw two-
rzących nowe miejsca pracy na obszarach wiej-
skich. Laureaci i wyróżnieni w XIII edycji kon-
kursu otrzymali listy gratulacyjne od Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komo-
rowskiego. Nasza Bajkolandia znalazła się w tym 
gronie!

Problem bezrobocia jest w naszym kraju 
ogromny a zwłaszcza w małych miastach i wsiach, 
dlatego tak bardzo zależy nam na propagowaniu 
idei Spółdzielczości Socjalnej. Otrzymana nagro-
da jest dla nas dużym wyróżnieniem między in-
nymi dlatego, że byliśmy jedynym przedsiębior-
stwem z województwa podkarpackiego.

Paulina Nowak

oRIgAMI 
w „tRóJcE”

W Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku 
od kilku lat działają dwa koła origami – w 
klasie V w ramach innowacji programowej 
z plastyki, a w klasach I–III – w ramach za-
jęć świetlicowych. 

Origami jest jedną z form usprawniającą dzieci 
manualnie i rozwijającą logiczne myślenie. Uczy 
systematyczności, dokładności, rozwija wyobraź-
nię przestrzenną, budzi zdolności twórcze. Skła-
danie papieru nie tylko rozwija wyobraźnię dziec-
ka, ale także powoduje równomierny rozwój obu 
rąk i dotlenianie dwóch półkul mózgowych, do-
prowadzając w konsekwencji do ich spójności, 
czyli integracji. Dzieci zapamiętują kształty, ko-
lory, kolejność zagięć, co usprawnia podstawowe 
umiejętności uczenia się. Przy okazji dzieci świet-
nie bawią się, tworząc różnego rodzaju kompozy-
cje przestrzenne i płaskie.

Wiosną nasi uczniowie wzięli udział woje-
wódzkim konkursie orgiami „Wiosna w papie-
rowym ogrodzie – pierwsze zwiastuny wiosny” 
zorganizowanym przez Polskie Centrum Origa-
mi – Oddział w Rzeszowie. Na konkurs wpłynę-
ło ponad 500 prac uczniów z całego wojewódz-
twa. Wszystkie były piękne i kolorowe, więc jury 
miało wiele pracy przy wyborze tych najpiękniej-
szych, wykonanych zgodnie z zasadami orgiami 
i celami konkursu.

Miło nam jest poinformować, że uczniowie 
z naszej szkoły zajęli czołowe miejsca i otrzy-
mali wiele nagród. Wśród klas I–III nagrodzo-
no Amelię Olechowską i Karolinę Margas, któ-
re pracowały pod kierunkiem Elżbiety Furmań-
skiej, z klas IV–VI nagrody otrzymały: Karoli-
na Gwóźdź, Karolina Giża i Ewelina Bak, które 
wykonały prace pod opieką Małgorzaty Mach i 
Anna Rejman – opiekun Ewa Rejman.

Bardzo ładne prace wykonali również: Ola Baj, 
Mariusz Murzyn, Martyna Trębacz, Kacper La-
sota, Karolina Ćwiek, Mieszko Kozaczuk, Ada 
Dolecka i Alicja Zięzio pod opieką Katarzyny 
Szuty, Anny Trębacz i Grażyna Olszowy.

(mm)

KonKuRSowE 
KwIAty

Dominika Kąpińska (nagroda) ulepione z 
masy solnej żonkile, lilie, róże, liście i motyle 
upiekła, pomalowała, nakleiła na deskę i polakie-
rowała komponując uroczy bukiet. Natalia Kol-
busz (wyróżnienie) ostrym narzędziem „rozbro-
iła” aluminiowe puszki, uformowała wyginając 
fragmenty blachy płatki kwiatów i liści, nabiła je 
na ekologiczne łodygi. Kwiaty Zuzanny Stopyry 
(wyróżnienie) rozkwitły wyszyte barwnymi nić-
mi. Sasanki na górskiej łące wyrastały z maleń-
kich bibułkowych kuleczek pracowicie toczonych 
przez Wiktorię Sieczkoś (wyróżnienie).

20 maja br. w Teatrze „Maska” w Rzeszowie 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 odebra-
ły nagrodę i wyróżnienia z rąk Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego, który był honorowym 
patronem (obok Prezydenta Miasta Rzeszowa) IX 
edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
„Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycz-
nym”. Podziękowanie otrzymała również nauczy-
cielka B. Wójtowicz.

Dziewczynki spotkały wśród nagrodzonych ró-
wieśników z Sanoka, Jasła, Boguchwały. To na-
prawdę duży sukces naszych młodych artystek na 
forum całego województwa!

(bw)
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zdrowie i uroda

SEKREty gARnKA
Kuchnia „Biuletynu Miejskiego” 
pod redakcją specjalistki 
w dziedzinie żywienia 
Hanny Janiszewskiej-Celej

tylKo ty
pod redakcją
Małgorzaty Jakubowskiej

JESIEń w 
doMowyM SpA

Choć słońce jeszcze dość mocno przy-
grzewa, warto już pomyśleć o jesieni. Ta 
nie przez wszystkich lubiana pora roku 
ma nam sporo do zaoferowania także w 
kwestiach pielęgnacji urody. Świeże owoce 
i warzywa są nie tylko smaczne, ale nadają się 
też znakomicie do przygotowania domowych 
kosmetyków upiększających. Zawarte w nich 
soki wpływają korzystnie na skórę poprzez 
jej odżywienie. Wybierz swój ulubiony owoc 
lub warzywo i rozkoszuj się jego aromatem 
tworząc w swoim domu małe SPA.

Jabłka. Prawdziwa skarbnica witamin i najlepszy 
czas, by przygotowywać z nich nie tylko prze-
twory, ale także kosmetyki do domowego SPA. 
Mus jabłkowy doskonale nadaje się na masecz-
ki łagodzące i wygładzające twarz i ciało. Kąpiel 
z dodatkiem jabłek to istny eliksir młodości – 
każde jabłko to 13 witamin i 20 różnych mine-
rałów. Relaksujących właściwości jabłkowego 
SPA może dopełnić miód, które także wspania-
le pachnie i głęboko odżywia skórę.

Jarzębina. Napar z jej zmiażdżonych owoców z 
dodatkiem spirytusu dokładnie oczyszcza prze-
tłuszczającą się cerę. Miazga bez dodatku alko-
holu zregeneruje zwiotczałą skórę i zmniejszy 
widoczność porów. Do skóry suchej możesz 
wykorzystać domową maseczkę z jarzębiny, 
oliwy z oliwek, kapsułki z witaminą E. Owoce 
jarzębiny zawierają również sorbitol, który jest 
skuteczną substancją nawilżającą.

Żurawina. Maseczki i preparaty z jej zawartością 
znajdą zastosowanie w zabiegach SPA, mają-
cych wygładzać zmarszczki i odmładzać cerę. 
Zabiegi z żurawiną wzmacniają skórę i pobu-
dzają w niej produkcję kolagenu. Jedną łyżkę 
soku z żurawin mieszamy z jedną łyżką mąki 
ziemniaczanej i pianą z jednego jajka. Nakła-
damy na twarz na 15–20 minut.

Brzoskwinia. Domowa maseczka z brzoskwini 
doskonale nawilża cerę, przynosi ukojenie zmę-
czonej skórze oraz charakteryzuje się przyjem-
nym zapachem. Średnią brzoskwinię rozgnieć 
na papkę, dodaj dwie łyżeczki śmietany. Całość 
mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Nałóż preparat na twarz i pozostaw na ok. 30 
minut. Następnie zmyj maseczkę ciepłą wodą.

Morela. Maseczka z moreli doda twojej cerze 
świeżości i zdrowego blasku. Pół szklanki ob-
ranych i rozdrobnionych moreli zalej 100ml 
ciepłego mleka. Następnie dodaj łyżkę mio-
du. Wszystkie składniki wymieszaj tak, aby 
uzyskać jednolita papkę. Maseczkę nałóż na 
twarz. Po upływie 20 minut zmyj preparat cie-
płą wodą.

Winogrona. Domowa maseczka z winogron 
skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, któ-
re przyśpieszają procesy starzenia się skóry. 
Oprócz tego taka maseczka ma właściwości 
silnie nawilżające, zapobiega przesuszaniu się 
cery i regeneruje naskórek. Obrane ze skórki 
i pozbawione pestek owoce rozgnieć na pap-
kę. Dodaj do nich łyżeczkę mąki ziemniaczanej 
lub miodu oraz żółtko jajka. Całość wymieszaj. 
Nałóż kosmetyk na twarz, szyję i dekolt. Po 20 
minutach zmyj wszystko ciepłą wodą.

Malina. Widelcem rozgniatamy garść świeżych 
malin, mieszamy z odrobiną kremu do ciała, 
słodką śmietaną i łyżeczką do herbaty miodu 
pszczelego aż do powstania pasty, którą nano-
simy na twarz i szyję. Nakrywamy wilgotnym 
kompresem, po 20 minutach zmywamy cie-
płą wodą.

Dynia. Maseczka dyniowa polecana jest do cery 
wrażliwej i podrażnionej. W warzywie tym 
znajdziemy witaminy C, E, PP i z grupy B, pro-
witaminę A (beta-karoten), a także potas, ma-
gnez, żelazo, wapń i fosfor. Aby przygotować 
kojącą maseczkę, rozgniatamy miąższ dyni i 
nakładamy na twarz na 15–20 minut. 

Kapusta. Kapusta zawiera znaczne ilości siarki, 
która decyduje o jej bakteriobójczych właści-
wościach, a także witaminy C, E, K, z grupy 
B oraz potas, żelazo, fosfor, magnez. Masecz-
ka pomaga w walce z trądzikiem, a ponadto 
nawilża i łagodzi podrażnienia. Miksujemy 
3–4 liście kapusty i mieszamy z żółtkiem jajka. 
Mieszaninę nakładamy na twarz na 20 minut i 
zmywamy ciepłą wodą.

Cebula. Cebulowa maseczka, ze względu na sil-
ne właściwości bakteriobójcze, jest pomocna w 
walce z trądzikiem. Zawiera witaminy C, E, K, 
PP i z grupy B, cenną siarkę, fosfor, selen, że-
lazo, wapń i krzem. Cebulę gotujemy około 25 
minut, następnie rozgniatamy i dodajemy łyż-
kę mąki ziemniaczanej. Nakładamy na twarz 
i zmywamy po 20 minutach. Zamiast sporzą-
dzać maseczkę, możemy również przecierać 
skórę rozkrojoną cebulą. 

Pomidor. Maseczka z pomidora wzmacnia deli-
katne naczynia krwionośne, złuszcza martwy 
naskórek, zwęża pory oraz opóźnia procesy sta-
rzenia się skóry, a więc powstawanie zmarsz-
czek. Tak wszechstronne działanie pomidora 
wynika z obecności witamin C, E i K, wapnia, 
żelaza, potasu, miedzi, cynku, magnezu, kwa-
sów organicznych, a dokładnie kwasu cytryno-
wego i jabłkowego, oraz silnego przeciwutle-
niacza – likopenu. Maseczka pomidorowa to 
idealny kosmetyk do cery tłustej i trądzikowej. 
Warzywo obieramy ze skórki, rozgniatamy jego 
miąższ i nakładamy na 15 minut. 

wARzywnE 
zBIoRy

Owoce i warzywa , pochodzące z cieplej-
szych stref klimatycznych, które do uzyska-
nia najlepszych walorów smakowo zapacho-
wych potrzebują dużej ilości słońca, miały 
go tego lata pod dostatkiem. Sezon pomido-
rów, kabaczków i bakłażanów trwa.

Z pomidorów, papryki, ogórków często przy-
gotowujemy dania, zupy, zakąski, ale z cukini, ba-
kłażanów mniej, uważając je za zbyt delikatne lub 
mało wyraziste w smaku. Nadają się one do na-
dziewania, duszenia, pieczenia, można je łączyć 
z innymi warzywami, mięsem, rybami i owoca-
mi morza. W zależności od składników, potrawy 
zyskują na wartości odżywczej i są mniej lub bar-
dziej kaloryczne.

Cukinia (kabaczek) jest warzywem o niewiel-
kiej wartości odżywczej, za to niskokalorycznym, 
bo 100 g to tylko 15–16 kcal, ma mało witami-
ny C, PP, B1 i β-karotenu, trochę soli mineral-
nych; wapnia i potasu. Doskonale odkwasza or-
ganizm, ułatwia przemianę materii i nie kumu-
luje w miąższu metali ciężkich. Bakłażan tak jak 
cukinia zawiera niewiele witamin. Z soli mine-
ralnych występuje potas, który obniża ciśnienie 
tętnicze krwi, a tym samym chroni przed uda-
rem i zawałem serca. Zawiera on również terpeny 

–związki biologicznie czynne, które zmniejszają 
ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. W kra-
jach śródziemnomorskich spożywa się duże ilo-
ści oliwek i oliwy. Oliwki zawierają witaminy z 
grupy B, witaminy C, E β-karoten, które są anty- 
oksydantami, błonnik, sole mineralne; żelazo, fos-
for, potas. Wśród mieszkańców tych regionów 
stwierdza się niższą zachorowalność na choroby 
serca w porównaniu do innych regionów Euro-
py. Tłumaczy się to obecnością jednonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych w diecie, zawierają-
cej dużą ilość oliwek i oliwy, które bezpośrednio 
nie obniżają poziomu całkowitego cholesterolu, 
ale za to zwiększają ilość ,,dobrego” cholesterolu 
(HDL). Spożywanie w potrawach oliwy z oliwek, 
zwłaszcza oliwy tłoczonej na zimno, łagodzi do-
legliwości przy owrzodzeniu żołądka, nieżytach, 
kamicy żółciowej, ponieważ zawiera ona związek 
o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. 
Do potraw z cukini, bakłażanów dodając oliw-
ki, ser feta lub mozzarellę, świeże zioła; bazylię, 
oregano, tymianek, miętę w połączeniu z oliwą z 
oliwek, odrobiną octu ziołowego, soku z cytryny 
i czosnku uzyskamy smak zbliżony do smaków 
kuchni śródziemnomorskich.

Grillowana cukinia 
w czosnkowej marynacie

Składniki: 1 duża cukinia, 2 ząbki czosnku, 
1/4 szklanki oliwy z oliwek, sól gruboziarnista 
i świeżo zmielony czarny pieprz. Wykonanie: 
Czosnek obrać, opłukać. Zmiksować blende-
rem czosnek z oliwą, solą oraz pieprzem na jed-
nolity sos. Cukinię umyć, osuszyć, przeciąć na 4 
części, usunąć pestki i całą podziurkować widel-
cem. Wysmarować dokładnie marynatą i odsta-
wić na 30 minut. Na rozgrzanym ruszcie grilla 
ułożyć cukinię i grillować przez około 10 minut 
z każdej strony, aż cukinia będzie lekko brązo-

wa, miękka, ale i dość jędrna. Podawać do gril-
lowanych mięs. 

Można na gotową cukinię położyć kostki po-
krojonego sera feta, pospać bazylią lub oregano i 
podać jako samodzielne danie. 

Zupa z cukini z miętą, 
jogurtem greckim i mini grzankami
Składniki: 1 duża cukinia, 1 duży ziemniak, 

1/2 średniej cebuli, 1 ząbek czosnku, 2 łyżki ma-
sła, 1 łyżka oliwy z oliwek, 1 ząbek czosnku, 750 
ml bulionu warzywnego, 1 łyżka posiekanej mię-
ty + listki do dekoracji, 1 łyżka mąki ziemnia-
czanej lub pszennej, 2–3 czubate łyżki jogur-
tu greckiego, sól gruboziarnista i świeżo zmie-
lony czarny pieprz, pieczywo (3–4 kromki) na 
grzanki. Wykonanie: Cukinię, ziemniaka do-
kładnie umyć. Obranego ziemniaka i cukinię 
wraz ze skórką pokroić w kostkę. Cebulę oraz 
czosnek umyć, obrać, drobno posiekać, posolić 
i zeszklić na maśle i oliwie w rondlu z grubym 
dnem. Dodać ziemniaki, a za chwilę cukinię i 
smażyć przez około 4 minuty od czasu do cza-
su mieszając. Wlać 1 szklankę bulionu, zagoto-
wać i dusić pod przykryciem przez około 4 mi-
nuty od czasu do czasu mieszając. Wlać pozosta-
ły bulion, gotować do miękkości warzyw przez 
około 10 minut. Sporządzić zawiesinę z mąki i 
kilku łyżek zimnej wody. Pod koniec gotowania 
zupy dodać miętę oraz zawiesinę z mąki i wody. 
Zupę zagotować i odstawić z ognia. Do garnusz-
ka z kilkoma łyżkami ciepłej zupy stopniowo do-
dawać jogurt, dokładnie wymieszać, połączyć z 
zupą, a następnie całość zmiksować, doprawić 
solą oraz pieprzem. Zaraz podawać, po dodaniu 
jogurtu nie zagotowywać już zupy, posypać po-
zostałą miętą. Podawać z grzankami: dowolny 
rodzaj pieczywa pokroić w kostkę, rozłożyć na 
blasze do pieczenia i zrumienić w piekarniku.
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sport

SYLWETKA TRENERA

Krystian lebioda
ur. 1 sierpnia 1977 roku

Kariera piłkarska: Stal Stalowa Wola, Tłoki Gorzyce, Stal Rzeszów, Unia Nowa Sarzyna, Pogoń Leżajsk.
Kariera trenerska: Pogoń Leżajsk
ZDANIEM TRENERA:
Ciężko przepracowaliśmy okres przygotowawczy do nowego sezonu. Drużyna uległa małym zmianom, 
zespół teoretycznie jest silniejszy. Boisko zweryfikuje nasze zamierzenia, a po rundzie jesiennej moż-
na będzie planować miejsce w tabeli. 

zAKończony
Pod koniec czerwca dobiegły końca rozgrywki piłkarskie sezon 

2012/2013 w IV Lidze Podkarpackiej.
Leżajska Pogoń zajęła ostatecznie 6 miejsce w końcowej tabeli rozgrywek.
Na rozegranych 28 spotkań nasza drużyna odniosła 11 zwycięstw, 6 spo-

tkań zremisowała oraz doznała 11 porażek – gromadząc w sumie 39 punk-
tów.

Do III Ligi awans wywalczyły drużyny JKS – Jarosław oraz Sokół Sieniawa.
IV Ligę opuszczają Żurawianka Żurawica i Resovia II (wycofana).
W nowym sezonie piłkarskim 2013/2014 do IV Ligi wchodzą z Klas Okrę-

gowych Wólczanka – Wólka Pełkińska (O. Jarosław), Wisłoka Dębica (O. Dę-
bica), Sokół Nisko (O. St.Wola), LKS Pisarowce (O. Krosno), Jedność Nie-
chobrz (O. Rzeszów) oraz spadkowicz z III Ligi Czarni Jasło.

Gratulujemy naszej drużynie dobrych występów w minionym sezonie 
piłkarskim (szczególnie w rundzie rewanżowej), życząc równocześnie do-
brej gry i więcej zwycięstw w nowym sezonie 2013/2014.

KOŃCOWA TABELA IV LIGI
SEZONU 2012/2013

Lp. DRUŻYNA MECZE PUNKTY BRAMKI

1 JKS Jarosław 28 67 66–21

2 SOKÓŁ Sieniawa 28 56 62–25

3 PIAST Tuczempy 28 55 55–27

4 RZEMIEŚLNIK Pilzno 28 52 51–31

5 COSMOS Nowotaniec 28 42 52–44

6 POGOŃ Leżajsk 28 39 41–34

7 STRUMYK Malawa 28 38 48–50

8 RESOVIA II 28 38 33–40

9 KOLBUSZOWIANKA 28 37 38–40

10 STAL Nowa Dęba 28 35 46–40

11 PRZEŁĘCZ Dukla 28 32 38–57

12 WISŁOK Strzyżów 28 31 35–45

13 OKS Mokrzyszów 28 24 30–66

14 ŻURAWIANKA Żurawica 28 17 26–73

15 CRASNOVIA Krasne 28 28 29–53

S E z o n  p I ł K A R S K I
Rozpoczęty

10 sierpnia rozpoczynają się rozgrywki IV Ligi Podkarpackiej nowego 
sezonu piłkarskiego 21013/2014.

Skład pierwszego zespołu Pogoni uległ małym zmianom. Dotychczaso-
wy grający trener Paweł Wtorek objął II Ligowy zespół Stali Stalowa Wola, a 
jego miejsce zajął Krystian Lebioda.

Nastąpiły też małe zmiany w składzie drużyny.
Kadra I drużyny:

Trener: Krystian Lebioda
Kierownik drużyny: Karol Bałut
Obsługa medyczna: Marcin Kostka
Bramkarze: Robert Kurosz (28 lat), Dominik Mazur (18).
Obrońcy: Piotr Bubiłek (32), Hubert Bukowski (20), Konrad Bukowski (19), 

Jacek Maciorowski (35), Rafał Murawski (32), Kamil Pyż (19), Mateusz Wa-
renica (18), Bartosz Majder (18), Grzegorz Cisło (18), Rafał Drożdżal (15).

Pomocnicy: Dominik Bucior (21), Andzej Ćwikła (18), Piotr Gilar (21), Kry-
stian Lebioda (35), Janusz Iwanicki (31), Kamil Kasprzak (23), Krzysz-
tof Bigas (19).

Napastnicy: Arkadiusz Dąbek(21), Mateusz Staroń (21), Robert Widz (20), 
Grzegorz Kłak (16), Grzegorz Czarniecki (15).

TERMINARZ ROZGRYWEK IV LIGI
PODKARPACKIEJ SEZONU

2013/2014 – RUNDA JESIENNA
LP DATA DZIEŃ GODZ. MECZ
1 10.08.2013 sobota 17.00 Pogoń – LKS Pisarowce
2 17.08.2013 sobota 17.00 Pogoń – Stal Nowa Dęba
3 25.08.2013 niedziela 11.00 Czarni 1910 Jasło – Pogoń
4 28.08.2013 środa 17.00 Sokół Nisko – Pogoń
5 31.08.2013 sobota 17.00 Pogoń – Wisłok Strzyżów

6 4.09.2013 środa 17.00 Wólczanka Wólka Pełkińska 
– Pogoń

7 7.09.2013 sobota 17.00 Pogoń 
– Kolbuszowianka Kolbuszowa

8 14.09.2013 sobota 16.00 Wisłoka Dębica – Pogoń
9 18.09.2013 środa 16.00 Pogoń – Cosmos Nowotaniec

10 21.09.2013 sobota 16.00 Piast Tuczempy – Pogoń
11 28.09.2013 sobota 16.00 Pogoń – Strumyk Malawa
12 5.10.2013 sobota 15.00 Pogoń – OKS Mokrzyszów
13 12.10.2013 sobota 15.00 Przełęcz Dukla – Pogoń
14 26.10.2013 sobota 14.00 Crasnovia Krasne – Pogoń
15 2.11.2013 sobota 14.00 Pogoń – Jedność Niechobrz
16 9.11.2013 sobota 14.00 Rzemieślnik Pilzno – Pogoń

Z ostatniej chwili: w rozegranych pierwszych dwóch spotkaniach Pogoń 
odniosła dwa zwycięstwa wygrywając z LKS Pisarowce i Stalą Nowa Dęba 
po 2:0. 
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na ryby

wAKAcyJnE zAwody dlA dzIEcI 
I MłodzIEży o puchAR dyREKtoRA MoSIR

Koło nr 18 „San” w Leżajsku od wielu lat sta-
ra się propagować wędkarstwo wśród najmłod-
szych. Służą temu przede wszystkim cyklicznie 
organizowane zawody sportowe, w których 
udział biorą dzieci i młodzież z całego powia-
tu. Dzięki wielu sponsorom indywidualnym i in-
stytucjonalnym mamy możliwość zapewnić na-
szym juniorom dobrą zabawę i bardzo atrakcyj-
ne nagrody. Podczas imprezy dzieci mogą liczyć 
na pomoc i dobrą radę starszych kolegów z na-
szego koła, którzy zawsze chętnie dzielą się do-
świadczeniem. 

W niedzielę, 14 lipca br. odbyły się zawody o 
Puchar Dyrektora MOSiR. Mimo niepewnej po-
gody wszyscy pełni zapału przystąpili do rywa-
lizacji. Jak wiadomo, prawdziwemu wędkarzowi 
żadna pogoda nie jest straszna. Ci, którzy prze-
straszyli się deszczu, mają czego żałować. Ku za-
dowoleniu organizatorów, zaraz po rozpoczę-
ciu zawodów ukazało się słońce i piękna pogo-
da utrzymała się do wieczora. Na pierwsze bra-
nia nie trzeba było długo czekać. Ryby brały bar-

dzo agresywnie i nawet najmłodsi wędkarze ra-
dzili sobie całkiem nieźle. Zawody trwały 1,5 go-
dziny i wszyscy zakończyli je z rybami w siat-
ce. Łowiono przede wszystkim płocie, trafiły się 
również bonusy w postaci karasia, lina i jazia. Jak 
zwykle wszystko odbyło się w miłej atmosferze 
pod czujnym okiem sędziego Aleksandra Kurasa. 
Przez cały czas rodzice dopingowali swoje pocie-
chy, co z pewnością przełożyło się na znakomite 
wyniki. Złowiono łącznie prawie 8 kg ryb, a lista 
zwycięzców przedstawia się następująco: 1. Bar-
tłomiej Warzecha – 2835 pkt., 2. Kamil Pajer – 

1485 pkt., 3. Kacper Kuczek – 1300 pkt., 4. Bar-
tłomiej Ner – 795 pkt., 5. Maciej Dąbek – 780 pkt., 
6. Hubert Mścisz – 265 pkt., 7. Mateusz Zawadka 
– 250 pkt., 8. Paweł Leja – 160 pkt.

Na uczestników jak zwykle czekały atrakcyj-
ne upominki ufundowane tym razem przez MO-
SiR w Leżajsku, kolegów Wiesława Furmańskiego 
i Mariusza Pajera oraz nasze Koło „San”. Nagro-
dę za największą rybę otrzymał Bartłomiej Ner. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
wyniku i zapraszamy na kolejne zawody dla naj-
młodszych, które odbędą się 25 sierpnia 2013 na 
zalewie „Floryda”. 

Kamil Sadurski
Kapitanat sportowy koła

Witam w kolejnym numerze BM.
Rozpoczynający się wkrótce nowy rok szkol-

ny 2013/2014 jest doskonałą okazją do popra-
wienia swoich szachowych umiejętności. Pole-
cam udział w zajęciach szachowych, które or-
ganizowane będą w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Leżajsku (tel. kontaktowy: 698786723), czytanie 
i analizowanie książek szachowych, a także roz-
wiązywanie zadań.

Powodzenia!!!

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika sza-
chowego w BM

Zad. 1 G:d5, Wc6, Hg8 – mat, Zad. 2 Hf8, 
d4, Hf3 – mat, Zad. 3 Hc5+, d:c5, Wd8 – mat, 
Zad. 4 f8H, Gb7, Hd6 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Mat w trzech posunięciach (zaczynają białe)



sport

tRzEcI RAz 
w fInAlE

Już po raz trzeci z rzędu siatkarze Zespo-
łu Szkół Licealnych z Leżajska awansowali 
do Finału Wojewódzkiego Licealiady, który 
tym razem odbył się w hali sportowej ROSiR 
w Rzeszowie. Wystąpiły w nim cztery najlep-
sze drużyny siatkarskie ze szkół ponadgim-
nazjalnych z województwa podkarpackiego: 
V LO Rzeszów, ZS Ropczyce, LO Strzyżów i 
ZSL z Leżajska.

W pierwszym meczu spotkaliśmy się ze Strzy-
żowem. Po bardzo dobrym początku prowadzili-
śmy do stanu 20:18. Po kontuzji kolana u jednego z 
podstawowych zawodników, chwili dekoncentracji 

i kilku własnych błędów przegraliśmy 0:2. W trze-
cim meczu trafiliśmy na zespół z Ropczyc. Przez 
cały czas dyktowaliśmy warunki gry, wygrywając 
pewnie 2:0. Brązowy medal był nasz. Złoty medal 
wywalczyła drużyna V LO Rzeszów, srebrny medal 
przypadł zawodnikom ze Strzyżowa.

Nasz zespół od trzech lat zajmuje miejsce na 
podium w Finale Wojewódzkim. W roku 2011 – 
wicemistrzowie, w roku 2012 – mistrzowie woje-
wództwa i obecnie – brązowi medaliści. Czy jesz-
cze kiedyś trafi się taka drużyna? Uczniowie koń-
czą szkołę i odchodzą także z drużyny; taka jest 
kolej rzeczy.

Skład drużyny: Jacek Zygmunt – atakujący 
(kapitan), Jakub Wójcik – libero, Paweł Szlajn-
da – rozgrywający, Łukasz Hanus – przyjmu-
jący, Sebastian Domagała – przyjmujący, Prze-
mysław Starzak– środkowy, Marcin Kania – 

środkowy, Arkadiusz Berestka – atakujący, Ka-
mil Siedlecki – rozgrywający, Wiktor Kosior 
– przyjmujący, Szymon Rzepko – przyjmują-
cy, Kamil Rajski – środkowy, Michał Knap – 
rozgrywający, Mateusz Dąbek – libero, trener 
Adam Kowalski.

(ak)

Leżajski Klub Kyokushin Karate

podwóJny SuKcES
304 zawodników z 41 Dojo Internacional Karate Organization Kyokushin-kaikan rywalizo-

wało w kata i kumite w III Edycji Międzynarodowego Turnieju Karate „Polish Open IKO Ga-
lizia CUP”. Były to drużyny z Białorusi, Ukrainy i Polski.

Zawody odbyły się 15 czerwca br. w hali ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku. Organizatorem turnie-
ju był Leżajski Klub Kyokushin Karate (LKKK), a sędzią głównym Shihan Jacek Czerniec z Lublina. 
O wysokim poziomie turniejów organizowanych przez LKKK świadczy fakt, że zawody swoim patro-
natem objęli: Ambasada Japonii w Polsce, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkar-
packiego, Starosta Leżajski i Burmistrz Miasta Leżajska. Zawody w obecności Burmistrza Nowej Sa-
rzyny Jerzego Paula otworzył Burmistrz Leżajska Piotr Urban.

Rozegrany już po raz trzeci turniej był na równi sukcesem organizacyjnym, jaki i sportowym leżaj-
skiego klubu. Sukcesem organizacyjnym, bo udało się sprawnie zorganizować zawody dla ponad 300 
zawodników z trzech krajów (Polska, Ukraina i Białoruś) i ponad czterdziestu klubów, a o sportowym 
sukcesie świadczy wywalczone przez leżajski klub pierwsze miejsce drużynowe z dorobkiem punk-
towym 105. Druga w kolejności drużyna z Augustowa zdobyła 38, a trzecia z Sosnowca 28 punktów. 
Tak dobry wynik drużynowy możliwy był dzięki bardzo dobrym występom indywidualnym zawod-
ników LKKK. Drużyna Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate zdobyła łącznie 35 medali w tym 12 
złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych.

Bardzo dziękujemy gościom, którzy przybyli na organizowany przez nasz klub turniej z nawet bardzo 
odległych ośrodków z kraju i zagranicy. Gratulujemy wszystkim karatekom wysokiego poziomu spor-
towego zawodów. Podziękowania kierujemy również do wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu 
organizacyjnego leżajskich sobotnich zawodów, a w szczególności władzom samorządowym regionu, 
sponsorom, zarządowi klubu, działaczom, obsłudze medycznej, sympatykom i kibicom.

OSU!
Miejsca zdobyte przez zawodników Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate w KUMITE: Kacper Potaczała 2, 

Dominik Ner 1, Jakub Sereda 2, Jakub Grzech 3, Mateusz Ner 3, Mikołaj Złotek 3, Jakub Bogdanowicz 2, Patryk 
Siwiec 1, Adam Fastnacht 1, Patryk Chmura 3, Łukasz Fleszar 2, Oskar Bąk 3, Beniamin Szczuka 3, Beniamin 
Duraj 2, Maciej Jeziorowski 1, Daniel Błoński 2, Radosław Fleszar 3, Vitalij Melnyk 3, Karol Kurzyp 2, Krzysztof 
Zając 1, Magdalena Zielińska 1, Oliwia Paszek 2, Maryla Leszczak 1, Anna Szczuka 2, Patrycja Paszek 3, Paula 
Majder 1, Jagoda Potaczała 3, Katarzyna Burda 3, Klaudia Szelengiewicz 3, Paulina Majder 1, Natalia Stachu-
la 2, Izabela Dec 1. Ponadto w KATA: Paula Majder 1, Katarzyna Burda 1, Paulina Majder 4, Mikołaj Sroka 2.

18 MEdAlI 
dlA lKKK

25 maja br. w Tomaszowie Lubelskim odbył 
się Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Starosty Tomaszowskiego. W zawo-
dach uczestniczyło 230 karateków z 20 Klubów 
IKO Polska oraz zaproszone zespoły z Ukrainy. 
Licząca 15 osób ekipa zawodników Leżajskiego 
Klubu Kyokushin Karate zdobyła 10 złotych, 4 
srebrne i 4 brązowe medale oraz 3 miejsce w ge-
neralnej klasyfikacji drużynowej.

Rywalizowano w konkurencji kata i kumite 
semi kontakt dzieci, kadetów, młodzików i junio-
rów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się walki 
młodzieżowców w formule full kontakt, w któ-
rej dwaj nasi reprezentanci Marcin Miś i Daniel 
Błoński stanęli na podium. Organizatorem impre-
zy był Tomaszowski Klub Kyokushin Karate kie-
rowany przez sensei Jerzego Wójcika. Rywaliza-
cję sportową na dwóch matach tatami oceniało 
łącznie 25 sędziów, którym – jako sędzia główny 
zawodów – przewodniczył shihan Jacek Czerniec 
(5 dan) z Lublina. Z naszego klubu zawody oce-
niali również sędziowie sensei Dariusz Burda i 
senpai Piotr Jeziorowski. Wszystkim naszym za-
wodnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy 
wspaniałych występów.

W kumite nasi zawodnicy uzyskali następu-
jące miejsca: Izabela Dec 1, Katarzyna Burda 1, 
Paula Majder 1, Klaudia Szelengiewicz 1, Pauli-
na Majder 2, Patryk Siwiec 1, Kacper Potaczała 
2, Daniel Błoński 1, Marcin Miś 2, Hubert Fle-
szar 1, Filip Ruszkiewicz 3, Beniamin Szczuka 2, 
Maciej Jeziorowski 3. W kata: Izabela Dec 1, Ka-
tarzyna Burda 1, Paula Majder 1, Paulina Maj-
der 3, Anna Szczuka 3, Patryk Siwiec 4, Benia-
min Szczuka 4, Maryla Leszczak 4.

(bd)
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