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Rada Miejska ustanowi³a hejna³ Le¿ajska
oraz przyjê³a zasady jego u¿ywania. Twórc¹
hejna³u, o czym pisaliœmy w poprzednim
wydaniu BM, jest Micha³ Grzywna,
wykonawc¹ - pochodz¹cy z Kury³ówki
Damian Tryka, na co dzieñ trêbacz w Reprezentacyjnej
Orkiestrze Podhalañczyków. Ponadto w sesji nagraniowej udzia³ wziêli: Tomasz Machura i Micha³ Kycia
obydwaj s¹ równie¿ trêbaczami. Od 8 lipca codziennie w
po³udnie hejna³ rozbrzmiewa z wie¿y zegarowej
ratusza. Wiêcej na str. 14.

25
07

nanie
konkursu na wyko
Og³oszono wyniki
ró dk a
Og
nia
wa
aro
od
ko nc ep cji za go sp
ac e,
Wp ³yn ê³y 3 pr
Jo rd an ow sk ieg o.
przez
a
an
ow
rac
op
cja
zwyciê¿y³a koncep
êcej
Œcigaczewsk¹. Wi
mgr in¿. arch. Alicjê
.
niu BM
w nastêpnym wyda

9
08

Podano info
rmacjê z w
ykonania bu
miasta za
d¿etu
pierwsze pó
³rocze. Doc
ogó³em wyn
hody
ios³y 26,4 m
ln z³ (55,57
rocznego pl
proc.
anu), w tym
dochody bie¿
25,9 mln z³
¹ce (56,22 proc
.) Wydatki og
23,9 mln z³
ó³
em
(4
8,
69
proc. roczne
tym wydatki
go planu), w
bie¿¹ce 22
,05 mln z³
Dochody m
(50,83 proc
aj¹tkowe za
. z³).
mknê³y siê
(34,53 proc
kwot¹ 491
. rocznego
tys. z³
planu), nato
1,916 tys. z³
miast wydat
(32,8 proc.)
ki
.

uszem
m Irene
burmistrze
wziê³a
z
m
e
a
li¿
cj
Œ
m
Delega
st¹ Markie
ro
a
owych
st
ic
i
ch roczn
Stefañskim
czystoœcia
³o 17
ro
sz
o
u
d
j
w
udzia³
, do które
m
e
rz
ó
lskow
o
d
p
Za
s wojny
Bitwy pod
r. podcza
rm ia
A
0
2
9
a
1
n
sierpnia
sz a Ko n
rw
ie
P
siê z
k ie j.
go star³a
b o ls ze w ic
Budionne
pod
a
n
io
w
m
ó
Sie
chotnik
a przez
inê³o
skich o
w
zg
o
dowodzon
w
o
l
g
ie
kowsk
m 330
awa Zaj¹cz
oddzia³e
stawiciele
kpt. Boles³
zyli przed
m
ic
e
n
w
st
e
zt
d
cz
u
i
cj
dowó
a
³udniowo
g
o
le
jskiej de
Kresów P
i
¿a
a
le
le
w
e
W
o
ci
.
w
y
8
L
31
naucz
ików
wa Mi³oœn
jskiej oraz
Towarzyst
Ziemi Le¿a
m
u
ze
u
M
,
ich
Wschodn
szkolna.
i m³odzie¿

19
08
Biuletyn Miejski - Nr 3 (266) III kwarta³ 2017
ISSN 1232-4930 * Wydawca: Samorz¹d Miasta
Le¿ajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Le¿ajsk
biuletyn@miastolezajsk.pl * Redaguje zespó³:
Beata Wójtowicz, Iwona Tofilska, Andrzej Janas,
Tomasz Pytko, Ireneusz Wo³ek * Grafika, sk³ad:
Ireneusz Wo³ek * Korekta: Tomasz Pytko
Nak³ad - 4300 egz.

Zdjêcia: Tomasz Pytko, Dawid Wiech, Ireneusz Wo³ek

15

jnego cyklu
jêcia do telewizy
Realizowano zd
m razem
po Galicji". Ty
„Z Andrusem
i jego
jsk
¿a
Le
cinka by³
bohaterem od
dzie na
bê
ny
wa
ito
em
teria³
mieszkañcy. Ma
ws pa rc ia
Fi na ns ow eg o
P.
TV
ch
³a
na
ka
6.
.
str
. Wiêcej na
udzieli³o miasto

30
08

Opublikowano listê podstawow¹ (zakwalifikowano 14 projektów) i rezerwow¹ (55
projektów) w ramach osi priorytetowej III
Czysta energia, dzia³anie 3.1 Rozwój
Odnawialnych •róde³ Energii Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Projekt „Monta¿ i instalacja odnawialnych Ÿróde³
energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin
Grodzisko Dolne i miasta Le¿ajsk" znalaz³ siê na 6
miejscu listy rezerwowej z niemal pewnymi szansami
na objêcie dofinansowaniem. Z terenu miasta do
zadania przyst¹pi³o 380 w³aœcicieli budynków
jednorodzinnych (17,2 proc.), którzy do monta¿u
wybrali jedn¹ z czterech instalacji: kolektor s³oneczny
do podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej lub instalacjê
fotowoltaiczn¹ lub kocio³ c.o. na biomasê lub pompê
ciep³a. Kosztorysowa wartoœæ ca³ego projektu wynosi
12,8 mln z³ w tym dofinansowanie z UE 10 mln z³ (78
proc.). Spodziewane rozpoczêcie prac nast¹pi w 2018 r.
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Haisenberg Sp. z o.o. z Nowego S¹cza,
dzier¿awca le¿ajskiej nieruchomoœci po
Conresie S.A. (w upad³oœci), zatrudni³ do tej
pory 43 osoby, z perspektyw¹ powiêkszenia
do koñca br. stanu za³ogi do 100 osób.
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Zakoñczy³a siê
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Obywatelskiego
w 2017 r.
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Zakoñczy³ siê pierwszy od wybudowania
gruntowny remont przeciekaj¹cej niecki
basenowej (25 m x 12,5 m) w p³ywalni
Oceanik. Wartoœæ robót wynios³a 121 tys.
z³. W ub. roku analogiczne prace wykonano
przy brodziku. Zakoñczy³y siê tak¿e roboty
remontowe (wymiana pod³ogi, kana³ów
ciep³owniczyc h, sieci c.o. i oœwietlenia) sali
gimnastycznej w obiekcie by³ego gimnazjum. Ich koszt
- 200 tys. z³. By³ to pierwszy od niemal 30 lat gruntowny
remont sali.
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Miêdzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej
w Le¿ajsku za nami

ieszê siê, ¿e festiwal siê odrodzi³, ma
bardzo bogat¹ ofertê, piêkny program.
Chcia³bym tutaj siedzieæ i s³uchaæ tego
wszystkiego. Mo¿na pozazdroœciæ - na œwiecie
nie ma za du¿o takich festiwali. Podziwiam
organizatorów, ¿e to wszystko tak sprawnie
i piêknie zrobili - powiedzia³ o le¿ajskim XXVI
Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Krzesimir Dêbski w wywiadzie z Ann¹ Ordyczyñsk¹.
Faktycznie jest to jedna z najwa¿niejszych
muzycznych inicjatyw kulturalnych organizowanych na Podkarpaciu. Tegoroczna, 26.
edycja festiwalu rozpoczê³a siê 16 czerwca
recitalem m³odego organisty (rocznik 1988)
Adama Tañskiego. W drugiej czêœci wieczoru,
w nawie g³ównej bazyliki pojawili siê artyœci
Filharmonii Lwowskiej (30. osobowa
Akademicka M³odzie¿owa Orkiestra Symfoniczna 'Inso-Lviv' oraz 40. osobowy chór
„Gloria") z monumentalnym dzie³em Johanna
Sebastiana Bacha - Msz¹ h-moll. W drugim
dniu za organami zasiad³ zaledwie 20. letni,
acz ju¿ utytu³owany nagrodami Krzysztof
Ostrowski, a w czêœci kameralnej - zespó³
wokalny „Cracow Singers”. Trzecie wydarzenie
z tego czterodniowego cyklu odby³o siê,
podobnie jak w roku ubieg³ym, poza murami
bazyliki. Na placu Mariackim stanê³a du¿a
scena zewnêtrzna, na której w koncercie
muzyki filmowej Krzesimira Dêbskiego
zaprezentowa³a siê Orkiestra Symfoniczna
im. Karola Namys³owskiego z Zamoœcia pod
batut¹ kompozytora i towarzysz¹cej mu Anny
Jurksztowicz. W programie znalaz³a siê
muzyka m.in. z filmu „Ogniem i Mieczem” oraz
seriali telewizyjnych„Ranczo” i „Na dobre i na
z³e”. Czwarty dzieñ festiwalu, 19 czerwca by³
jednoczeœnie pierwszym dniem poniedzia³kowego cyklu koncertów. Z recitalem wyst¹pi³
jeden z najznamienitszych polskich
organistów, prof. Józef Serafin, jednoczeœnie
dyrektor artystyczny le¿ajskiego festiwalu,
w czêœci kameralnej zaœ pojawi³ siê kwintet
instrumentów dêtych blaszanych „Poznañ
Brass”.
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Nastêpne koncerty, wzorem ubieg³ego
roku, odbywa³y siê w kolejne poniedzia³ki
czerwca i lipca. Odnotujmy: 26 czerwca
wyst¹pi³ Micha³ Novenko z Czech wraz z sopranistk¹ Magdalen¹ Witczak; 3 lipca - na organach Rosjanka Anastazja Kovbyk, w czêœci
kameralnej kwartet Dumitru Harea (fletnia
pana), Andrij Melnik (akordeon), Artur
Banaszkiewicz (skrzypce) oraz Roman
Chraniuk (kontrabas): 10 lipca - rzadko
spotykane duety organowe Ilona Kubiaczyk
Adler i Dovile Savickaite (Litwa) oraz Creative
Quintetz muzyk¹ m.in. argentyñskiego
bandoneonisty Astora Piazzolli.
W kolejne poniedzia³kowe wieczory
zaprezentowali siê: organista Bartosz
Jakubczak wraz z mezzosopranistk¹ Urszul¹
Kryger (17 lipca), prof. Andrzej Chorosiñski
(organy) i prof. Konstanty Andrzej Kulka
(skrzypce) (24 lipca). XXVI Miêdzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
w Le¿ajsku zakoñczy³ 31 lipca koncert
organowy Piotra Rojka i trêbacza Igora
Cecocho.
Podczas 10 festiwalowych dni w bazylice
pojawi³o siê 15 solistów, 2 orkiestry symfoniczne i chór oraz 4 zespo³y kameralne,
których maestrii wys³ucha³o i obejrza³o ok.
5000 widzów. W ramach festiwalu grupa
le¿ajskich fotografików Anna Wêglarz,
Ryszard Wêglarz, Mieczys³aw Wroñski oraz
Wac³aw Padowski wystawi³a prace pod
wspólnym tytu³em „Symbole Wiary”. O tym,
¿e MFMOiK powinien trwaæ œwiadczy nie tylko
licznie odwiedzaj¹ca Le¿ajsk publicznoœæ, jej
gromkie brawa i domaganie siê od
wykonawców bisów, ale tak¿e sami artyœci,
którzy odwzajemniaj¹ siê jej pe³nymi
zachwytu i uznania wpisami w kronice
festiwalowej. Le¿ajski festiwal ma ju¿ swoja
markê.
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Z Andrusem po Le¿ajsku
(relacja skrajnie subiektywna)

rzyznajê, ¿e nigdy nie myœla³em o naszym
mieœcie jako o potencjalnym planie filmowym.
Wydawa³o mi siê to tak odleg³e jak, nie
przymierzaj¹c, zorganizowanie w Le¿ajsku
mistrzostw œwiata w hokeju na lodzie pierwszej dywizji. Owszem, dostrzega³em jego
fotogenicznoœæ i architektoniczno-krajobrazowy wdziêk. Taka na przyk³ad ulica Wa³owa szczególnie jej pierwszy rustykalny fragment
ci¹gn¹cy siê od Furgalskiego, czy te¿ przyklasztorny cmentarzyk z rzêdami zgrzebnych,
zrobionych na jedn¹ mod³ê nagrobków
bernardyñskich braci zakonnych, nie mówi¹c
ju¿ o „niemieckich do³ach” poprzecinanych
zgo³a bieszczadzkimi w¹wozami - przecie¿ to
rzeczywiœcie niemal gotowe plany filmowe.
Prawda jest jednak taka, ¿e gdyby nie Artur
Andrus i Tomasz Paulukiewicz - pomys³odawca i re¿yser serii „Z Andrusem po Galicji”,
Le¿ajsk kolejnej sesji w oku filmowej kamery
móg³by siê prêdko nie doczekaæ.

ul.
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O jakim filmie mowa?
No bo przecie¿ nie fabularnym, z gwiazdorsk¹ obsad¹, armi¹ statystów, z nieprzebran¹ mas¹ rekwizytów, kostiumów z epoki
i efektami specjalnymi. Na moje pytanie: do
jakiego rodzaju gatunku przynale¿¹ poszczególne czêœci galicyjskiego cyklu, re¿yser
Paulukiewicz z Arturem Andrusem odpowiedzieli prawie zgodnie: to jest taki zlepek kilku
ró¿nych form. Nie do koñca projekt turystyczny, nie do koñca przewodnikowy, bardziej
forma reporta¿u z wtrêtami kulinarnymi i elementami poematu dygresyjnego. Na dodatek
ka¿dy odcinek koñczy siê piosenk¹
tematyczn¹.
Oczywiœcie niekwestionowan¹ gwiazd¹ tej
quasi produkcji filmowej jest Artur Andrus na co dzieñ redaktor trójkowej „Powtórki
z rozrywki” i gospodarz spotkañ w warszawskiej „Piwnicy pod Harend¹”; znany równie¿
jako niepopadaj¹cy w przesadn¹ euforiê
konferansjer, poeta, autor tekstów piosenek,
artysta kabaretowy. Jego relacje z Le¿ajskiem
by³y dot¹d nie tyle nieokreœlone, co jak sam
stwierdzi³ z ironiczn¹ - podszyt¹ angielsk¹
flegm¹ - zadum¹, nie do koñca nawet uœwiadomione. Pamiêta³ z wczesnego dzieciñstwa,
¿e w czasie samochodowych wakacyjnych
woja¿y z ojcem, nieraz siê o Le¿ajsk ociera³.
Niczego wszak¿e konkretnego, w sensie
wspomnieñ, z tych kontaktów nie wyniós³.
Niczego, poza mo¿e dojmuj¹cym poczuciem
frustracji, ¿e zawsze by³ w wieku wykluczaj¹cym go ze wspólnych (z ojcem) degustacji
czegoœ, z czego Le¿ajsk wtedy w ca³ej
peerelowskiej Polsce najbardziej s³yn¹³ wyrazistego, warzonego z aptekarsk¹
rozwag¹ piwa. Ostatnia i ju¿ w pe³ni œwiadoma
wizyta w mieœcie piwa i s³ynnych barokowych
organów mia³a wiêc byæ swego rodzaju
zemst¹ i ostateczn¹ prób¹ powetowania sobie
tych wszystkich - tak bardzo w dzieciñstwie
piek¹cych - strat. Dosz³o do tego dopiero 28
i 29 czerwca 2017 roku. Wzmiankowany
wy¿ej Artur Andrus z re¿yserem Tomaszem
Paulukiewiczem i reszt¹ ekipy filmowej
pojawili siê w Le¿ajsku ju¿ we wczesnych
godzinach porannych i jak siê szybko okaza³o,
nie by³ to li tylko turystyczny rekonesans.

Re¿yserski blitzkrieg
Przypomina³o to raczej natychmiastowe,
prosto z marszu wejœcie w temat od razu na
wszystkich poziomach filmowej produkcji.
Tomasz Paulukiewicz - g³ówny dyrygent
i mózg ca³ego galicyjskiego cyklu daleki by³ od
naiwnej wiary w cudown¹ moc sztuki improwizatorskiej. Precyzyjnie, punkt po punkcie,
realizowa³ z góry nakreœlony plan telewizyjnego przedsiêwziêcia. Niew¹tpliwie pos³uchu i charyzmy dodawa³o mu podobieñstwo
do znanego z mediów i peerelowskiej Polskiej
Kroniki Filmowej kultowego dowódcy
jednostki antyterrorystycznej z Okêcia
Jerzego Dziewulskiego. Nawet tempo i tembr
jego g³osu, energiczna mimika twarzy i wrêcz
niezdolnoœæ do wiarygodnego uœmiechu
kaza³y myœleæ o nim jako o sobowtórze
s³ynnego warszawskiego komandosa.
Z ramienia wspó³finansuj¹cego film o
Le¿ajsku Urzêdu Miejskiego mia³em okazjê
i zaszczyt towarzyszyæ ekipie na prawie
wszystkich etapach jej poczynañ. A zaczê³o siê
to wszystko w miejscu bardzo bliskim sercu
chyba wiêkszoœci le¿ajszczan - w ogródku
jordanowskim, legendarnej kolebce le¿ajskiego browarnictwa, wœród urz¹dzeñ
rekreacyjnych pamiêtaj¹cych czasy dzieciñstwa pewnie nie tylko dzisiejszych
czterdziestolatków. Gdy, nieco spóŸniony, tam
dotar³em, zasta³em filmowców ju¿ w akcji.
Kamery i charakterystyczne zeppeliny z futrem (sztuczne kud³ate futra nak³adane na
mikrofony) pod¹¿a³y w³aœnie w œlad za ¿ó³tym
wózkiem pocztowym powo¿onym przez
samego Andrusa. I byæ mo¿e nie by³oby w tym
nic dziwnego, gdyby na jego platformie, tu¿ za
plecami popularnego konferansjera, nie buja³
siê drewniany srokacz na biegunach. Kiedy
usi³owa³em wymóc na re¿yserze parê s³ów
komentarza gwoli wyjaœnienia symboliki tej
sceny, zgromi³ mnie natychmiast wzrokiem
i doœæ jednoznacznie da³ do zrozumienia, ¿e
tego typu pytania, zadawane na tak wczesnym
etapie filmowej produkcji, œwiadcz¹ tylko
o nieprofesjonalizmie. Równie tajemniczo by³o
na ¿ydowskim cmentarzu, gdzie w ohelu,
niestety za zaryglowanymi drzwiami, Andrus
w towarzystwie sympatycznej t³umaczki z hebrajskiego przepytywali jednego z chasydzkich przedstawicieli. Co znamienne,
redaktor trójkowej Powtórki z rozrywki ze
swoim czerwonym „Ilustrowanym przewodnikiem po Galicji” autorstwa Mieczys³awa
Or³owicza pod pach¹ prezentowa³ siê nie
mniej ortodoksyjnie ni¿ jego starozakonny
rozmówca.

Osobowoœæ
W ogóle odnios³em wra¿enie, ¿e paradoksalnie udzielaj¹cy siê na niemal wszystkich
frontach rozrywki Artur Andrus jest w istocie
czystej wody mizantropijnym melancholikiem, pozbawionym jakichkolwiek pretensji
do popularnoœci i s³awy. Potwierdzi³ to w czasie
parady w centrum miasta z udzia³em Oddzia³u
Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pu³ku
U³anów im. Króla Jana III Sobieskiego.
Siedz¹c niepewnie w efektownej - zaprzêgniêtej w dwa kare konie - bryczce, w towarzystwie galowo umundurowanego rotmistrza
Paw³a Guzego i konwojuj¹cych ich w pe³nym
rynsztunku u³anów, sprawia³ wra¿enie
podwo¿onego na szafot. Oczywiœcie z czasem,
jak przysta³o na profesjonalistê, szybko
przedzier¿gn¹³ siê w pewnego siebie dygnitarza. Po raz ostatni swoj¹ nieœmia³oœæ,
podszyt¹ refleksem b³yskotliwoœci, warszawski kabareciarz z tytu³em Mistrza Mowy
Polskiej przejawi³ w trakcie zaskakuj¹cej
rozmowy z le¿ajsk¹ multiartystk¹ (ze wskazaniem na malarstwo) Sylwi¹ Górak. Artystka
zbija³a z tropu nie tylko swoj¹ naturalnoœci¹,
nietypow¹ tematyk¹ swoich obrazów ale te¿
zupe³nie niewymuszon¹ sk³onnoœci¹ do
przejmowania inicjatywy i odwracania ról.
Niecodzienny przebieg mia³a wizyta
telewizyjnej dru¿yny w le¿ajskim browarze.
Oto tutaj, miêdzy z³otymi tykwami kot³ów
warzelnych, doros³y ju¿ Artur Andrus móg³ - w
imieniu siebie sprzed kilkudziesiêciu lat i w
imieniu ojca, z którym nie by³ w stanie tego
wczeœniej zrobiæ - wreszcie wyrównaæ
rachunki z przesz³oœci¹. Otoczony hektolitrami
bursztynowej brzeczki i nie lekcewa¿¹c
wycelowanych w niego mosiê¿nych kraników,
zrobi³ to w koñcu z Tomaszem Paulukiewiczem, ale tylko dla potrzeb produkcji
filmowej i w iloœciach bardziej ni¿
wstrzemiêŸliwych.
PS
Film duetu Paulukiewicz - Andrus krêcony
by³ jeszcze w wielu innych miejscach w
Le¿ajsku i okolicach. Pojawi³y siê w nim w¹tki
tajemnicze czy wrêcz nawet paranormalne.
Na specjaln¹ proœbê re¿ysera mia³em ich
jednak w relacji nie poruszaæ, przynajmniej do
czasu jesiennej premiery. Wychodz¹c proœbie
naprzeciw zdecydowa³em siê wiêc na tekst
niekompletny, wybiórczy, œwiadomie rozmyty
i ze wszech miar skrajnie subiektywny.
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Wójtowicz

Gdy dzwoneczek siê odezwie...

...biegniemy do szkó³ki. Co roku, we wrzeœniu
dŸwiêki skocznej melodii i optymistyczne
s³owa o pracowitych pszczó³kach maj¹
zmotywowaæ do wytrwa³ego zdobywania
wiedzy. Pocz¹tek znanej piosenki u starszych
wywo³uje nostalgiczny uœmiech na wspomnienie lat sielskich, anielskich, m³odszym
zaœ uœwiadamia - ¿e nie ma wyproœ, to ju¿
naprawdê koniec wakacji, czas wracaæ do ula.
1 wrzeœnia 430 przedszkolaków
pomaszerowa³o dzielnie do miejskich
przedszkoli (do „Promyczka” -120, do „Bajki” 125, do PM 4 - 185). Trzy dni póŸniej ich starsi
koledzy i kole¿anki w eleganckim granacie
podkreœlonym biel¹ ko³nierzyków (wzglêdnie
koronek i falbanek) rozpoczêli swój kolejny
etap edukacyjny. Smugi deszczu i brak s³oñca
w pierwszych dniach wrzeœnia zrekompensowa³y najm³odszym uczniom le¿ajskich szkó³
niespodzianki - kolorowe, edukacyjne kuferki
otrzymane z r¹k burmistrzów. 115 pierwszaków rozpoczê³o naukê w szeœciu
oddzia³ach (SP1 - 1, SP2 - 3, SP3 - 2). W sumie
1079 uczniów (SP1 - 131, SP2 i GM 438+240,
SP3 - 274) stanê³o oko w oko z reform¹
systemu oœwiaty, która przynios³a im wiele
zmian.
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Rok szkolny 2017/18 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Le¿ajsku (powsta³ym
z po³¹czenia SP1 I PM „Promyczek”)
rozpoczê³a dyrektor Beata Wójtowicz.
Uczniów i nauczycieli dotychczasowej
„Dwójki”, Gimnazjum Miejskiego i dzieci
z Przedszkola nr 4 przywita³ Maciej Polañski,
któremu powierzono funkcjê dyrektora nowo
utworzonego Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Le¿ajsku. Tu jeszcze przez
dwa lata bêd¹ kontynuowaæ naukê klasy
gimnazjalne. Najmniej zmian odnotowano w
Szkole Podstawowej nr 3 - dyrektor El¿bieta
Dmitrowska-Kaduk spotka³a siê z wychowankami, w gronie których znaleŸli siê najstarsi
w szkole - uczniowie z rocznika 2004.
Podobnie jak w pozosta³ych szko³ach
podstawowych (przekszta³conych w oœmioletnie) uczêszczaæ bêd¹ oni do klas siódmych.
138 nauczycieli (w przeliczeniu na pe³ne
etaty) w le¿ajskich szko³ach i przedszkolach
pochyli³o g³owê nad wymaganiami zawartymi
w nowych podstawach programowych oraz
nad zmieniaj¹cym siê prawem oœwiatowym,
by pracowaæ zgodnie z za³o¿eniami reformy
szkolnej.
Niezale¿nie od zmian programowych
i organizacyjnych przeprowadzone od
pocz¹tku roku 2017 prace budowlane,
remontowe i konserwatorskie znacz¹co
poprawi³y warunki i wygl¹d niemal ka¿dego
z obiektów oœwiatowych w mieœcie.
W styczniu tego roku w ramach projektu
unijnego ekipy budowlane rozpoczê³y prace
na terenie Szko³y Podstawowej nr 1: w ca³ym
budynku oraz w hali sportowej wymieniono
instalacjê elektryczn¹, w tym oœwietlenie;
wszystkie pomieszczenia zosta³y odmalowane. Remont swoim zakresem obj¹³ w szczególnoœci star¹, ponad stuletni¹ czêœæ budynku
- tu poprawiono (a w czêœci wymieniono)
wiêŸbê dachow¹ oraz po³o¿ono now¹
dachówkê, podwieszono sufity w salach
lekcyjnych, wykonano nowe pod³ogi. Nowoczesne oœwietlenie, pastelowe odcienie œcian
i pod³óg, wy³o¿ona jasnymi p³ytkami kuchnia,
bezpieczne miejsca parkingowe i odnowiona
elewacja ca³ego budynku ca³kowicie
odmieni³y wygl¹d szko³y.

Hala sportowa z nowymi prysznicami i
sanitariatami, z wyremontowan¹ nawierzchni¹, œcianami i oœwietleniem cieszy³a oczy
przyby³ych na rozpoczêcie roku dzieci i rodziców. Wra¿enia dope³ni³y trzy nowe pracownie
(humanistyczno - jêzykowa, przyrodnicza i
matematyczno - szachowa) wyposa¿one w
interaktywne tablice z oprogramowaniem,
projektory, laptopy i meble szkolne. Koszt
inwestycji remontowej zakoñczonej w lipcu
wyniós³ ponad 1 270 000 z³, wyposa¿enie
pracowni - 42 804 z³.
Drug¹ du¿¹ inwestycjê dofinansowan¹ w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
zrealizowano w Przedszkolu Miejskim nr
3.Wykonano tu roboty budowlane na kwotê
ponad 978 000 z³. Koszty nadzoru nad
instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi
wynios³y ponad 6500 z³. Nowy kolorowy plac
zabaw z bezpieczn¹, poliuretanow¹
nawierzchni¹ kosztowa³ 130000 z³. Zakupiono
wyposa¿enie kuchni na kwotê ponad 34 tys. z³
i oraz wyposa¿ono pracownie multimedialne
(tablica, rzutniki, ekrany, laptopy). £¹czny
koszt projektu to kwota 1 177 940 z³. Do
przedszkolaków oraz oko³o dwudziestki
najm³odszych le¿ajszczan (grupa ¿³obkowa)
codziennie rano w szatni uœmiechaj¹ siê ze
œcian ulubione postacie ze wspó³czesnych
dzieciêcych filmów. Pomys³owe has³o:
„Witajcie w naszej Bajce!” wnosi du¿o radoœci
i kolorów do wnêtrza korytarza.
Intensywne prace konserwatorskie w miesi¹cach letnich trwa³y równie¿ w budynku
gimnazjum. Nowy wygl¹d zyska³a druga
kondygnacja dziêki wymianie pod³óg, drzwi,
nowym œciankom dzia³owym i malowaniu.
W po³owie paŸdziernika tego roku starsi
uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 zajêcia z wychowania fizycznego
rozpoczn¹ w modernizowanej obecnie sali
gimnastycznej (nowa pod³oga sportowa,
wymiana instalacji elektrycznej oraz c.o.,
oœwietlenie, wentylacja, malowanie).
Nowe ogrodzenie - poprawi³o wygl¹d
terenu Szko³y Podstawowej nr 2.
W przyjemnych, odœwie¿onych podczas
wakacji barwach œcian korytarzy, szatni
i toalet rozpoczêli naukê uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 3.
Nowe struktury organizacyjne szkó³, nowe
podstawy przedmiotowe i podrêczniki, nowe
zapisy w prawie oœwiatowym, odnawiana
infrastruktura budynków oœwiatowych. I tylko
refren przywo³anej w tytule piosenki zdaje siê
byæ stary jak œwiat:
Dana¿ moja dana, ukochana szko³o
chêtnie ciê witamy, bo nam tu weso³o!

Non scholae...
...sed vitae discimus.
Uczymy siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia.
Znana ³aciñska sentencja dla 41 uczniów
starszych klas le¿ajskich szkó³ podstawowych
i gimnazjum zyska³a nowe, bardzo wymierne
znaczenie: 15 wrzeœnia najlepsi z najlepszych
otrzymali z r¹k burmistrza I. Stefañskiego
finansowe wsparcie swojej edukacji.
Za szczególne wyniki w nauce (œrednia
ocen 5,6; w gimnazjum 5,4) roczne stypendia
Burmistrza Le¿ajska otrzymali: Oliwia O¿óg,
Amelia Grabarz, Joanna Kozyra, And¿elika
Gi¿a, Magdalena Martula, Kinga Zygmunt,
Aleksandra Jasion, Sara Lemañska,
Aleksandra Rydzik, Julia Bzdoñ, Julia Burek,
Mieszko Kozaczuk, Kacper Lasota, Miko³aj
Buba, Marta Naróg, Katarzyna D³ugosz,
Ma³gorzata Hryniewska, Karolina Murzyn,
Mateusz Wiech, Dominika Æwiek, Dominika
Skwara. Dwóch absolwentów gimnazjum
otrzyma³o z tego samego tytu³u nagrody:
Joanna Upchurch i Robert Higgins.
Laureaci presti¿owych konkursów Aleksandra Jasion, Magdalena Martula,
Mieszko Kozaczuk, Robert Higgins, Krzysztof
Sternik - odebrali z r¹k burmistrza Le¿ajska
nagrody za wybitne osi¹gniêcia naukowe.
Najlepsi sportowcy równie¿ zostali
docenieni nagrod¹ pieniê¿n¹ - Sebastian Proñ,
Szymon Baj, Maciej Gdula, Jakub Harasiuk,
Micha³ Kocio³ek, Bart³omiej Larwa, Kacper
Lasota, Hubert £abaziewicz, Aleksandra
Mierzwa, Jan Partyka, Jakub Rynkiewicz,
Miko³aj Sroka, Szymon Zab³otni.
Podsumowuj¹c uroczystoœæ wrêczenia
stypendiów i nagród burmistrz oœwiadczy³, ¿e
na pewno funduszy na wspieranie edukacji
uzdolnionej m³odzie¿y nie zabraknie.
Uczniowie, trzymajmy za s³owo i ... Do roboty!

9

Beata

Maciej

M

Wójtowicz

Polañski

DO OKLAHOMY I Z POWROTEM
czyli dalszy ci¹g przygód m³odych in¿ynierów z Le¿ajska
w Œwiatowym Konkursie Botball

iesi¹ce przygotowañ, dziesi¹tki a mo¿e
setki przeprowadzonych eksperymentów, tyle
samo lub wiêcej napisanych linii kodu
Ÿród³owego programów. Dokumentacja
in¿ynierska, której nie powstydzi³by siê
student politechniki. Du¿o nadziei, jeszcze
wiêcej niepewnoœci. Bo nie jest ³atwo pierwszy
raz wyjechaæ na drugi koniec œwiata i wzi¹æ
udzia³ w konkursie, w którym startuje ponad
60 dru¿yn z wszystkich zamieszka³ych kontynentów naszego globu! Pierwszy raz jest
zawsze najtrudniejszy a tutaj jeszcze takie
wyzwanie i woko³o wszyscy mówi¹ jedynie po
angielsku!
Œwiatowy Fina³ Konkursu Budowy i Programowania Robotów Botball 2017, o którym
mowa, odby³ siê w Norman, niedaleko
Oklahoma City w USA. Polskê reprezentowa³y
dwie dru¿yny, tak siê z³o¿y³o, ¿e obie z powiatu
le¿ajskiego. Gimnazjum Miejskie im.
W³adys³awa Jagie³³y w Le¿ajsku reprezentowa³a dru¿yna w sk³adzie: Joanna Upchurch lider, Robert Higgins oraz Jakub Biskup konstruktorzy robotów, Aleksandra Rokita
i Grzegorz Kozyra - programiœci.
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Uczniowie z Le¿ajska brali udzia³ we
wszystkich etapach konkursu, który tak
naprawdê jest bardzo zaawansowanym
programem edukacyjnym, kszta³c¹cym
przysz³ych in¿ynierów automatyków i robotyków.
Przygotowanie do konkursu to jedno, ale
jeszcze trzeba dotrzeæ do Oklahomy. Na
pierwsze przygody nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Wylot z Warszawy niefortunnie
na³o¿y³ siê na wizytê prezydenta Donalda
Trumpa w Polsce. Samoloty mia³y opóŸnienia
i niestety nasze baga¿e, na miejsce przeznaczenia, dotar³y póŸniej ni¿ my. Dlatego
pierwszy dzieñ konkursu by³ prawdziwym
wyzwaniem, nasi uczniowie musieli improwizowaæ, poniewa¿ w baga¿u pozosta³a prezentacja dokumentacji pracy dru¿yny a harmonogram konkursu by³ nieub³agany.
Czas konkursu to przede wszystkim intensywna praca: od rana rozpoczyna³y siê
treningi, nastêpnie wyk³ady, starty w wyznaczonych konkurencjach i znowu treningi,
prezentacja dokumentacji oraz kolejne starty.
Konkurs Botball jest ukierunkowany przede
wszystkim na pracê, a wynik jest jej
konsekwencj¹. Zatem nie by³o zbyt wiele
czasu na odpoczynek.

W kolejnych startach dru¿yna z Le¿ajska
uzyskiwa³a coraz lepsze rezultaty. Doœwiadczenie zbierane podczas trwania konkursu
procentowa³o i widaæ to by³o po iloœci
zdobytych punktów. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
podczas trwania konkursu opiekunowie nie
mogli kontaktowaæ siê z cz³onkami dru¿yny,
uczniowie musieli liczyæ na swoje umiejêtnoœci
i pomys³owoœæ. Sami rozwi¹zywali problemy,
które pojawia³y siê w trakcie konkursu,
kontaktowali siê z sêdziami, udzielali
wyjaœnieñ i poznawali opinie innych. W miêdzyczasie nawi¹zywali kontakty z rówieœnikami z innych krajów, korzystali z ich
doœwiadczeñ i obserwowali jak inni organizuj¹
swoj¹ pracê. Konkurencja by³a bardzo
wymagaj¹ca, bo w zawodach tych bior¹ udzia³
doœwiadczone dru¿yny, które maj¹ na swoim
koncie wyj¹tkowe osi¹gniêcia. Na podium
staj¹ ci, którzy od lat uczestnicz¹ w takich
przedsiêwziêciach. Praktyka czyni mistrza,
zatem zbieramy doœwiadczenia by w przysz³oœci zmierzyæ siê z najlepszymi.
W Programie Botball ¿adna dru¿yna nie koñczy pracy przed oficjalnym zakoñczeniem
konkursu. Grupy, które nie dosta³y siê do
fina³u ³¹czone s¹ w pary i kontynuuj¹ konkurs
w kategorii Alliance Matches. Uczniowie z
Le¿ajska zostali po³¹czeni z teamem China
Tigers z Beijing. Chiñscy uczniowie wyj¹tkowo
s³abo porozumiewali siê jêzykiem angielskim,
ale z czasem uda³o siê nawi¹zaæ wspó³pracê
i nasze roboty w kolejnych meczach
zdobywa³y coraz wiêcej punktów.

Mimo owocnej pracy zespo³owej nie uda³o
nam siê stan¹æ na podium. Zabrak³o kilku
punktów do trzeciego miejsca.
Po tygodniu wzmo¿onych emocji,
wytê¿onej pracy i wspó³zawodnictwa nadszed³
czas powrotu do Polski. Tym razem do podró¿y
lotniczych tak¿e nie mieliœmy szczêœcia.
Lufthansa pope³ni³a jakiœ b³¹d w rezerwacji
naszych biletów i musieliœmy pozostaæ na
lotnisku w Oklahomie. W tym momencie
doceniliœmy biuro podró¿y, które organizowa³o nasz wyjazd. Pomimo ogromnej ró¿nicy
czasu biuro WhyNotTravel zajê³o siê nasz¹
grup¹, wynajê³o dla nas hotel w pobli¿u
lotniska i zorganizowa³o nowy plan lotu. Co
prawda z opóŸnieniem, ale bezpiecznie
wróciliœmy do Polski.
Na koniec chcia³bym podziêkowaæ sponsorom wyjazdu, bez których le¿ajska m³odzie¿
nie mog³aby wzi¹æ udzia³u w tym wspania³ym
wydarzeniu edukacyjnym. Pragnê podziêkowaæ za wsparcie i ¿yczliwoœæ: Miejskiemu
Zak³adowi Komunalnemu w Le¿ajsku,
Polenergii Elektrociep³owni Nowa Sarzyna
Sp. z o.o., Funduszowi Spo³ecznemu Grupy
¯ywiec, a w sposób szczególny Miastu
Le¿ajsk, które pomog³o nam na wielu
p³aszczyznach.
Od wrzeœnia rozpoczyna siê nowy sezon
konkursów i wyzwañ dla m³odych in¿ynierów,
którzy chc¹ uczyæ siê i poznawaæ œwiat, aby
w przysz³oœci uczyniæ go trochê lepszym.

Fotografie autora tekstu
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Niedziela, zbli¿a siê pó³noc.
Opustosza³y ju¿ kramy, ³awki
i le¿aki. Powoli gasn¹
sceniczne œwiat³a, cichn¹
ostatnie g³osy. Przysiadam na s t o p n i a c h
MCK-u, tu¿ przy wielkich
skrzypcach. Zarzucam
zwisaj¹ce elementy fraka
do ty³u, k³ad¹c obok siebie
czarny cylinder - który
skutecznie deformowa³ mi
g³owê przez ostatnie trzy dni przygaszonym wzrokiem patrzê
przed siebie. Jeszcze jeden g³êboki
wdech i d³ugi, niekoñcz¹cy siê wydech ulgi.
Emocje opadaj¹. Adrenalinê zastêpuje
zmêczenie. Wpatrzony w plastikowy kubek,
miotany ciep³ym wiatrem ws³uchujê siê w
ostatnie g³osy dobiegaj¹ce z naszej karczmy.
Trudno uwierzyæ, ¿e to ju¿ koniec. Miesi¹ce
przygotowañ, godziny spêdzone nad
ofertami, programem, umowami i budow¹
naszego targowego miasteczka. Przypominam sobie, jak z niepokojem œledzi³em
prognozy pogody. Choæ dopiero niedawno
uœwiadomi³em sobie znaczenie s³owa
prognoza. Przecie¿ to proroctwo, przepowiednia, przewidywanie, czyli nic konkretnego. Pomimo tego, codziennie zerka³em na
prognozy z nadziej¹, ¿e drugi weekend
wrzeœnia, rozœwietli upragnione s³oñce. Na
wszelki wypadek postawiliœmy kryt¹ scenê.
Wszyscy zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e dobra
pogoda to wa¿ny element udanej imprezy
plenerowej, a w szczególnoœci Le¿ajskiego
Targowiska Sztuki, imprezy o charakterze
ulicznym. Wybi³a pó³noc. Chmury zaczê³y
przys³aniaæ rozgwie¿d¿one niebo. Po chwili
pierwsze krople deszczu pokry³y nasze
targowe miasteczko, wzbudzaj¹c mój
uœmiech. Pogodowy strza³ w dziesi¹tkê.
Spogl¹daj¹c na ch³opaków krz¹taj¹cych siê
w œwietle latarni, demontuj¹cych wyposa¿enie targowiska, zadajê sobie pytanie - Czy
spe³niliœmy oczekiwania mieszkañców
Le¿ajska? Czy nasze propozycje przypad³y do
gustu wymagaj¹cej le¿ajskiej publicznoœci?
Patrz¹c po frekwencji i spontanicznych
reakcjach uczestników targowiska, jestem
przekonany, ¿e tak. Ale nauczeni doœwiadczeniem z poprzedniego roku, na opinie
z pewnoœci¹ przyjdzie nam jeszcze poczekaæ.

Trzy dni wczeœniej.
Jest pi¹tek, godzina piêtnasta. Otwieram
drugie Le¿ajskie Targowisko Sztuki.
Podziêkowania dla sponsorów, kilka minut
o programie. Obok drewniane malowane
chaty, stragany z wyrobami sztuki ludowej.
S¹ gliniane garnki, haftowane serwety,
wiklinowe kosze, drewniane zabawki, papierowe kwiaty i urokliwe anio³ki. Przestrzeñ
wype³niaj¹ zapachy swojskiego jad³a z nieodzown¹ pajd¹ chleba ze smalcem i kie³bas¹
z rusztu. Z niewielkiej kuŸni dobiegaj¹ metaliczne dŸwiêki. Mieszkañcy powoli przysiadaj¹
na drewnianych ³awkach i le¿akach. Jeszcze
wspólne zdjêcie z naszego krzes³a i z impetem
przenosimy siê w intryguj¹cy œwiat iluzji,
cyrku, teatru i sztuki ulicznej. Rusza kolorowa
parada g³ówn¹ ulic¹ miasta w towarzystwie
werblistów i efektownych ptaków zagl¹daj¹cych do blokowych okien. Ponownie zaciera
siê granica miêdzy widzem a aktorem, scen¹ a
ulic¹. Po chwili, magiczne postacie prze³amuj¹
przestrzeñ le¿ajskiego rynku. Ogieñ przys³ania zabytkowe kamienice, muzyka wibruje
w naszych cia³ach. Artyœci Fundacji Form Art.
w „Pieœni Ognia” porywaj¹ le¿ajsk¹
publicznoœæ. Zestawienie elementów fireshow
i sztuki teatralnej tworzy wyj¹tkowe
widowisko. Tak - powtarzam sobie - tak ma
wygl¹daæ targowisko. Bez kompromisu,
efektownie i porywaj¹co. Kilka minut póŸniej
rozpoczyna siê lawina artystycznych
wystêpów. Plac przed Miejskim Centrum
Kultury wype³niaj¹ kuglarze, cyrkowcy i uliczni
artyœci. Wybuchaj¹ pierwsze salwy œmiechu.
Mieszkañcy b³yskawicznie poddaj¹ siê magii
s³ów i gestów. Wszyscy zatracaj¹ siê w swoich
reakcjach, gubi¹c granice pomiêdzy
rzeczywistoœci¹ a iluzj¹ - dopinguj¹ Tobiego,
by w magicznej sztuczce przeci¹³ ch³opaka
le¿¹cego na bruku. O¿ywa scena, na której
zespó³ Fermentacja przenosi widzów w stan
hipnotycznego poruszenia. Mrok rozdzieraj¹
œwiat³a œwiec¹cego monstrum. Robot LED
buchaj¹c dymami, przera¿a doros³ych i zachwyca dzieci. Do póŸnych godzin nocnych nie
przestaje nam towarzyszyæ muzyka. W œwiat
wibruj¹cego dŸwiêku zabiera nas zespó³
Mikromiusic, a Grupa Figaro z impetem
podgrzewa ch³odny wieczór fontann¹ iskier i
p³on¹cych pochodni.

Sobota - dzieñ drugi
N i e z a p o m i n a m y o d z i e c i a c h . To
najwierniejsza i prawdziwie autentyczna
publicznoœæ. Od rana rusza miasteczko gier
planszowych, warsztaty kuglarskie i zabawy z
klaunami. Dla doros³ych kolejna porcja
atrakcji. Kiermasz ksi¹¿ki, warsztaty
wikliniarskie, warsztaty robotyki. Wczesnym
popo³udniem miasteczko zape³niaj¹ mi³oœnicy
motocykli i obfitego jedzenia, którego gwiazd¹
jest „Piekielny Halk” - pikantny kebab
imponuj¹cych rozmiarów, który ostroœci¹
chilli pokona³ niemal wszystkich uczestników.
Po emocjach quasi-kulinarnych, jak¿e
subtelne spotkanie z teatrem gestu w wykonaniu Z³otych Marionetek, które potrafi³y
przekonaæ, ¿e bezruch jest równie siln¹ i
emocjonuj¹c¹ form¹ wyrazu artystycznego.
By³y i sceny mro¿¹ce krew w ¿y³ach, do czego
próbowa³a nas przyzwyczaiæ Sara Skrajna
czyli kobieta guma. Nie mniej jednak wbijanie
gwoŸdzia w nos, przechodzenie przez paletkê
tenisow¹, czy wchodzenie do niewielkiego
szklanego akwarium przyprawia³o widzów
o gêsi¹ skórkê. Co mo¿na jeszcze zrobiæ by
zadziwiæ publicznoœæ? O tym przekona³ nas
Pan Z¹bek. Tego akurat nie trzeba ostatnio
przedstawiaæ. „Nikt go nie przebije” mówi¹ o
nim z³oœliwcy pamiêtaj¹cy jego wystêp w
programie Pytanie na Œniadanie. Na szczêœcie
Pan Z¹bek, cyrkowiec i iluzjonista, bezb³êdnie
wykona³ swoje zadanie, oczarowuj¹c zarówno
m³od¹ jak i starsz¹ widowniê. Bill Bombadill to
kolejny showman. ¯onglerka z udzia³em
publicznoœci zosta³a entuzjastycznie przyjêta
przez widzów. Na tle jarmarczno-cyrkowego
show jak¿e odmiennie prezentowa³ siê
spektakl „przebudzenie” grupy teatralnej
Baratariao - pe³en zadumy i refleksji nad
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœci¹. Po zmroku
kolejne fireshow z elementami tañca
inspirowanego muzyk¹ brazylijsk¹,
zaprezentowa³a Cyrco - Matrioszka. Sobotni
wieczór nale¿a³ do zespo³u Insza. Dwóch
doskona³ych muzyków hipnotyzowa³o
le¿ajsk¹ publicznoœæ do póŸnych godzin
nocnych.

Niedziela - dzieñ trzeci
To kwintesencja naszego targowiska.
Wœród wielu atrakcji sztandarowym
elementem programu by³ Wyœcig na krzes³ach
- jedyny w Polsce, a mo¿e i na œwiecie
niekonwencjonalny sposób aktywnego
spêdzania czasu z du¿¹ doz¹ humoru. Od
uczestników oczekiwaliœmy nie tyle
sprawnoœci fizycznej, ile kreatywnego
myœlenia. I tak siê sta³o. Setki widzów
dopingowa³o œmia³ków w trudach
irracjonalnego wspó³zawodnictwa. Du¿o
emocji wzbudzi³o losowanie na przelot
balonem. Salwami œmiechu i gromkimi
brawami wielokrotnie zosta³ nagradzany
„Teatr na walizkach”. Przys³owiowa „Beczka
œmiechu” pêk³a z pe³n¹ si³¹, wyzwalaj¹c wœród
widzów ³zy radoœci. Zabawa w konwencji
niemego kina - w pe³ni akceptowana przez
zgromadzon¹ publicznoœæ - sta³a siê hitem
festiwalu. Wszyscy zatraciliœmy poczucie
czasu, a z drugiej strony Miejskiego Centrum
Kultury ju¿ dobiegaj¹ rytmiczne dŸwiêki
egzotycznych instrumentów zespo³u Wadada.
Afrykañskie djembe, kubañskie conga i
niezwyk³y, subtelny g³os wokalistki, przeszywa³ ciep³y wrzeœniowy wieczór. Na koniec
wyszukane doznania z plenerowego ekranu,
na którym malowa³y siê obrazy filmów
dokumentalnych wybranych przez Wajda
School.
Tak w wielkim skrócie w mojej pamiêci
zapad³y ostatnie dni. Dni pe³ne wspólnej
zabawy. Zabawy, która wbrew swojej nazwie sztuka ulicy - potrafi zachwyciæ, zjednoczyæ
i zauroczyæ. Nasz cel zosta³ osi¹gniêty,
byliœmy razem. Razem, uczestniczyliœmy w
tworzeniu bezcennej wartoœci, jak¹ jest
sztuka. Mo¿e nie przez wielkie „Es”, ale „S”
pe³ne szczêœcia, œmiechu i szacunku.
Czas ju¿ wstaæ ze stopni MCK-u i zrzuciæ
frak. Drugie Le¿ajskie Targowisko Sztuki
dobieg³o koñca.
Ireneusz

Wo³ek

L

Tomasz

O¿ywcza moc hejna³u

e¿ajski rynek, unieszczêœliwiony
przecinaj¹c¹ go wi¹zk¹ szlaków drogowych,
by³ do tej pory dostarczycielem wy³¹cznie - w
sensie dŸwiêkowym - kakofonicznych tonów.
Owszem, niejeden muzykolog móg³by
zaprzeczyæ i powiedzieæ, ¿e przecie¿
dychawiczny warkot, rzê¿enie, czy te¿ zwyk³y
poszum silników spalinowych, po³¹czony z
piskiem opon i zgrzytem najczêœciej
zdezelowanych karoserii to wielopoziomowy,
bogato zrytmizowany, rozpisany na szereg
instrumentów utwór muzyczny. Mnie wszak¿e
chodzi o dŸwiêki ciut subtelniejsze.

Micha³ Grzywna
Wiêkszoœæ starych, szczyc¹cych siê
wielowiekow¹ tradycj¹ miast ju¿ dawno
posz³a w tym kierunku, czyli sprawi³a sobie
hejna³. Tylko dla formalnoœci doœæ
przypomnieæ Kraków i jego hejna³ mariacki, z
wpisan¹ weñ dramatyczn¹ legend¹ o
bohaterskim trêbaczu ra¿onym w krtañ
tatarsk¹ strza³¹. Jak bardzo wa¿ny dla
promocji miasta jest ratuszowy sygna³
muzyczny pokazuje przyk³ad pobliskiego
Rzeszowa. Bêd¹c miastem ju¿ raz
„uhejna³owionym”, ostatnio podda³ siê temu
procesowi ponownie. W³odarze uznali, ¿e
stolicy Podkarpacia potrzebny jest nowy
hejna³ podkreœlaj¹cy jej europejskie aspiracje.
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Pytko

Nie bacz¹c wiêc na koszty wynajêto jedn¹ z
najwiêkszych muzycznych gwiazd
eksportowych - wybitnego trêbacza
jazzowego Tomasza Stañkê, artystycznego
kosmopolitê i awangardzistê - ¿eby stworzy³
coœ na miarê hejna³owego uniwersum. Co z
tego wysz³o? Zdania s¹, jak to zwykle,
podzielone: od zachwytów po konsternacjê.
Nasze miasto, nie tak w koñcu dawno - bo
jeszcze w latach 70-tych XX w. - ju¿ raz
mierzy³o siê z tematyk¹ hejna³ow¹, o czym
mowa w blankiecie zaproszenia z 1974 r. na
pierwsze organizowane „Dni Le¿ajska”
obchodzone pod has³em „Dni kwitn¹cej azalii”.
I w³aœnie w tym ju¿ historycznym
dokumencie, w czêœci „Szczegó³owy program
obchodów dni” stoi: „23.05.1974 r.
(czwartek), godz. 16.00 - Hejna³ z wie¿y Rynek”. Ró¿ne ustne nieoficjalne Ÿród³a
podaj¹, ¿e prawdopodobnym inicjatorem
powstania le¿ajskiego prahejna³u móg³ byæ
wielki pasjonat starych zegarów a przy okazji
naczelnik miasta (1973-76) Eugeniusz
Mendyk, twórc¹ zaœ - kompozytorem i
pierwszym wykonawc¹, nieod¿a³owanej
pamiêci Stanis³aw Czerwonka, wieloletni
kapelmistrz ochotniczej stra¿y po¿arnej.
NajwyraŸniej jednak odegrany wówczas z
wie¿y ratuszowej utwór na tr¹bkê nie mia³
szczêœcia do przysz³oœci. Tak jak siê nagle
pojawi³ tak szybko wszelki s³uch po nim
zagin¹³.
Jaki los przypadnie w udziale
wybrzmiewaj¹cemu ju¿ od ósmego lipca z
wie¿y ratuszowej hejna³owi - autorstwa
Micha³a Grzywny, utalentowanego muzyka,
kompozytora, wspó³pracuj¹cego w roli
kapelmistrza z Orkiestr¹ Reprezentacyjn¹ w
barwach 20 Pu³ku U³anów im. Króla Jana III
Sobieskiego. Jedno jest pewne - ma on ju¿
swoje fizycznie udokumentowane miejsce w
historii miasta (26 czerwca uchwa³¹ Rady
Miejskiej kompozycja Micha³a Grzywny
zosta³a oficjalnie uznana za hejna³ miasta
Le¿ajska). Na korzyœæ pierwszego oficjalnego
le¿ajskiego hejna³u przemawia choæby to, ¿e
wrêcz wzorcowo wpisuje siê w ramy definicji
swojego gatunku. Jego prosta,
bezpretensjonalna melodia, trochê brzmi¹ca
jak pobudka konfederackiego trêbacza z
czasów wojny secesyjnej, trafia w sedno i po
prostu wpada w ucho. Przede wszystkim
jednak nie dra¿ni i nie „przestrasza” a
delikatnie wybudza z marazmu.

Po wielokrotnym ods³uchaniu dwóch
wersji ratuszowego sygna³u - hejna³owy
utwór ma byæ wykonywany dwojako: w wersji
zegarowej, codziennej (tr¹bka solo, do
odtwarzania z wie¿y ratuszowej) i w wersji
uroczystej, d³u¿szej (na trzy tr¹bki, przy okazji
œwi¹t, rocznicowych obchodów itp.)
zapyta³em M. Grzywnê, ¿eby siê dowiedzieæ,
czy w tych melodiach nie tkwi jakaœ
zaszyfrowana nutami historia. Oto jego
odpowiedŸ: Jeœli chodzi o inspiracjê co do
samej melodyki, wstêpnie bra³em pod uwagê,
¿e warto by³oby zasugerowaæ siê jakimœ
utworem wa¿nym dla historii Le¿ajska i
zawrzeæ w hejnale motyw zaczerpniêty z tej
kompozycji, oczywiœcie odpowiednio
przetworzony. Jednak podczas spotkañ i
rozmów z Andrzejem Janasem
(wiceburmistrzem Le¿ajska), Bartkiem
Urbañskim (muzykiem z MCK) oraz
Stanis³awem Jaworskim (dyrektorem
le¿ajskiej PSM) okaza³o siê, ¿e trudno wskazaæ
taki utwór, który by³by charakterystyczny dla
Le¿ajska. W zwi¹zku z tym dosta³em zupe³nie
woln¹ rêkê. Jedynym wymogiem by³a forma
typowa dla hejna³u (…). Natomiast dla mnie,
podczas pracy nad kompozycj¹ wa¿nych by³o
kilka czynników. Przede wszystkim, zale¿a³o
mi, ¿eby melodyka hejna³u by³a prosta, ³atwa
do zapamiêtania, powtórzenia dla
mieszkañców, ale jednoczeœnie nie prostacka,
prymitywna.

Ponadto chcia³em, ¿eby hejna³ ten by³ jednak
w jakimœ stopniu oryginalny, dlatego
postanowi³em zawrzeæ elementy muzyczne
typowe dla moich opracowañ muzycznych.
(…) Przede wszystkim zmienny charakter oraz
wykorzystanie mo¿liwie dostêpnych œrodków
wyrazu, które sprawi¹, ¿e hejna³ nie bêdzie
monotonny. (…) Podsumowuj¹c, nale¿y
pamiêtaæ, ¿e ci¹gle jest to tylko hejna³, który
jest raczej prost¹, nieskomplikowan¹ form¹
u¿ytkow¹, wiêc absolutnie nie chcê robiæ z
niego wielkiego dzie³a. Jednak cieszê siê, ¿e
w³adze miasta pozwoli³y mi w jakimœ stopniu
pokazaæ mój w³asny styl. A jak sama
kompozycja zosta³a przyjêta, myœlê, ¿e
najlepiej zapytaæ o to samych mieszkañców
Le¿ajska.
A wiêc, czekamy na odpowiedzi. Aby
zmotywowaæ do bardziej twórczych i
rzeczowych wyznañ og³aszamy konkurs na
najciekawsz¹ recenzjê le¿ajskiego hejna³u.
G³ówn¹ nagrod¹ bêdzie oryginalna srebrna
ikonka przedstawiaj¹ca zarys le¿ajskiego
ratusza i wie¿y dzwonniczej. Teksty
maksymalnie jedna strona A4 - nale¿y
przesy³aæ do 15 listopada tego roku na adres:
Urz¹d Miasta, Rynek 1, 37-300 Le¿ajsk, pokój
nr 22.
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Pamiêci ofiar pacyfikacji Le¿ajska

szystko wskazuje na to, ¿e ju¿ nied³ugo kolejne rocznice pacyfikacji Le¿ajska bêd¹ obchodzone

w warunkach i oprawie godnej rangi tego wydarzenia. Koñcz¹ siê prace przy opracowaniu koncepcji
architektonicznej wraz z projektem budowlano-wykonawczym miejsca straceñ przy ul. 28 maja oraz
projektu przebudowy miejsc pochówków (dwa pomniki) ofiar pacyfikacji na cmentarzu komunalnym.
Wstêpne koszty robót budowlanych siêgn¹ kwoty 300 tys. z³ (miejsce straceñ) i 120 tys. z³ (miejsce
pochówków). Wykonawc¹ do kumentacji jest Pracownia Architektoniczna Format z Kielc.
S¹ spore szanse na wsparcie finansowe obydwu projektów: jeden z programu ministerstwa kultury i

dziedzictwa narodowego, drugi przez wojewodê. Zgodnie z zaleceniem Instytutu Pamiêci Narodowej
zmianie ulegnie inskrypcja na pomniku, dotychczasow¹ treœæ: „W tym miejscu dnia 28 maja 1943 r.
hitlerowcy zamordowali 43 Polaków z Le¿ajska” zast¹pi nowa: „W tym miejscu 28 maja 1943 r. niemieccy
naziœci rozstrzelali 28 Polaków”. Natomiast na nowoprojektowanej œcianie umieszczony zostanie napis:
„Pamiêci 48 ofiar pacyfikacji Le¿ajska, dokonanej przez niemieckich nazistów 28 maja 1943 r.” Pomnik
upamiêtniaj¹cy ofiary pacyfikacji Le¿ajska wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji miejsc pamiêci
narodowej.
Z kolei koncepcja przebudowy miejsc pochówków zosta³a uzgodniona z wojewod¹ podkarpackim.
Wojewoda rokrocznie przeznacza œrodki na remonty grobów wojennych. Miasto z koñcem roku bêdzie
ubiega³o siê o przyznanie z jego puli œrodków na realizacjê tego zamierzenia.

16

17

Andrzej

Janas

Oczyszczalnia œcieków z sieciami
Rusza du¿a inwestycja

20,6mln
20,6 mln z³ dofinansowania z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko
(POIiŒ) oraz preferencyjn¹ po¿yczkê 11,6 mln
z³ z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW)
pozyska³ Miejski Zak³ad Komunalny sp. z o.o.
w Le¿ajsku na rozbudowê oczyszczalni
œcieków wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹,
a tak¿e na poprawê zarz¹dzania sieciami
wodno-kanalizacyjnymi w mieœcie. Starania
o te pieni¹dze trwa³y ponad rok i w³aœciwie
drugi nabór konkursowy, w którym spó³ka
wziê³a udzia³, przes¹dzi³ o „byæ albo nie byæ”
dla tego projektu - w trzecim naborze rozdysponowano bowiem resztê œrodków, których
wystarczy³o ju¿ tylko na wielkie, kilkuset
milionowe przedsiêwziêcia m.in. dla
Warszawy, Poznania czy Wroc³awia.
Trochê historii
Ju¿ w latach 80-tych ub. stulecia wiadomo
by³o, ¿e oczyszczalnia nie podo³a wszystkim
potrzebom miasta. Niebawem po jej oddaniu
zapad³a decyzja o rozpoczêciu w Le¿ajsku
budowy Horteksu II, co zrodzi³o powa¿ny
problem: œcieki z nowego zak³adu mia³y
sp³ywaæ do oczyszczalni miejskiej, która
w ¿adnym razie nie by³a do tego przygotowana.
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Ostatecznie i tak do niej trafi³y, co niew¹tpliwie wp³ynê³o na proces oczyszczania
œcieków, który od tej pory sta³ siê wielce
umowny.
Na pocz¹tku lat 90-tych (1993-1995 r.) za
3 mln USD miejski obiekt uda³o siê zmodernizowaæ - g³ównie pod k¹tem unieszkodliwienia œcieków przemys³owych.
PóŸniej nie zdzia³ano ju¿ praktycznie niczego
znacz¹cego, co w dobie galopuj¹cych przemian techniczno-technologicznych postawi³o
le¿ajsk¹ oczyszczalniê w rzêdzie wys³u¿onych
eksponatów.
Modernizacja nakazem chwili
Podobnego zdania byli w NFOŒiGW w
Warszawie, gdy MZK rozpocz¹³ starania o
pozyskanie dotacji na jej gruntown¹
modernizacjê. Nie kryli przy tym zdziwienia,
¿e coœ takiego osta³o siê w Le¿ajsku w obliczu
ostrych norm UE, do których przestrzegania
Polska jest zobowi¹zana moc¹ traktatu
akcesyjnego i Krajowego programu oczyszczania œcieków komunalnych (KPOŒK).
Wprawdzie sankcje z powodu niespe³nienia
wymogów odroczono do koñca 2020 roku, to
nie zmienia jednak faktu, ¿e kary nie s¹
symboliczne i dla le¿ajskiej oczyszczalni oznacza³yby roczny wydatek rzêdu 10-15 mln z³.
A to z kolei by³oby nie do udŸwigniêcia
zarówno dla MZK, jak i miasta.
Grzegorz Moorthi, przedstawiciel
krakowskiej firmy Ravicon przygotowuj¹cej
wniosek aplikacyjny do POIiŒ, wœród wad
miejskiej oczyszczalni wymienia: nieszczelnoœæ krat, która powoduje awaryjnoœæ
procesu mechanicznego i biologicznego,

niewydolnoœæ systemu napowietrzania
œcieków przy jednoczeœnie wysokich kosztach
energetycznych (1,5 mln z³ rocznie), Ÿle
dzia³aj¹ce osadniki wtórne wp³ywaj¹ce na
awaryjnoœæ wirówek.
Do tego nale¿y dodaæ z³y stan zraszaczy,
konstrukcji stalowych i uci¹¿liwoœæ
zapachow¹ doskwieraj¹c¹ okolicy. Z wyj¹tkiem tego ostatniego, wszystkie pozosta³e
wp³ywaj¹ na jakoœæ procesu oczyszczenia.
Le¿ajsk wielk¹ aglomeracj¹ jest
W 2003 r. ca³y obszar kraju zosta³ pod
wzglêdem gospodarki œciekowej podzielony
na aglomeracje - wedle stanu z 2015 r. jest ich
1502. Aglomeracja, dla wyjaœnienia, to nic
innego jak teren, na którym zaludnienie lub
dzia³alnoœæ gospodarcza s¹ na tyle skoncentrowane, ¿e œcieki komunalne mog¹ byæ
zbierane i przekazywane do oczyszczalni
œcieków. G. Moorthi powiada, ¿e wœród 31
aglomeracji zaliczanych w Polsce do du¿ych
jest tak¿e... Le¿ajsk, a to za spraw¹ tzw.
³adunku œcieków przeliczanego na równowa¿n¹ liczbê mieszkañców (RLM). Mówi¹c po
ludzku, stopieñ zanieczyszczenia œcieków w
Le¿ajsku odpowiada wielkoœci 186-tysiêcznego miasta, g³ównym zaœ sprawc¹ jest
tutejszy przemys³ spo¿ywczy.
Problemy nie tylko z oczyszczalni¹
Umowa z Narodowym Funduszem
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej z 12
maja br. przes¹dzi³a, ¿e Miejski Zak³ad Komunalny w Le¿ajsku przyst¹pi³ do najwiêkszej
inwestycji w dziejach przedsiêbiorstwa.
Bêdzie j¹ realizowa³ do 2019 r. w trybie
„zaprojektuj i wybuduj”. Nie wdaj¹c siê w
szczegó³y modernizacja obejmie nie tylko
sam¹ oczyszczalniê, ale tak¿e sieci
kanalizacyjne oraz daj¹ce siê we znaki
problemy z wod¹.

Doœæ powiedzieæ, ¿e w miejskiej sieci
wodoci¹gowej przez ca³e lata nie uda³o siê
rozwi¹zaæ równomiernego rozk³adu ciœnieñ,
co powoduje, ¿e mieszkañcy najni¿ej
po³o¿onych ulic maj¹ go w nadmiarze,
natomiast na najwy¿ej usytuowanych
terenach ciœnienie jest zbyt s³abe. To w³aœnie
nierównomierne ciœnienie i jego skoki
powoduj¹ wyp³ukiwanie z rur osadów m.in.
manganu, który wprawdzie w wodoci¹gu
miejskim nie przekracza dopuszczalnych
norm, jednak dla odbiorców bywa uci¹¿liwy.
Jerzy Sidor, prezes MZK, mówi, ¿e problem
mo¿na rozwi¹zaæ poprzez odpowiednie
skonfigurowanie ca³ej sieci. Podobne k³opoty
mieli w Nowym S¹czu i tam siê z tym uporali
korzystaj¹c z pomocy specjalistów z Politechniki Krakowskiej - w Le¿ajsku id¹ t¹ sam¹
drog¹. Zdaniem J. Sidora o pierwszych
efektach
bêdziemy
mogli porozmawiaæ
w przysz³ym roku.
Modernizacja
Oczyszczalnia bêdzie w ca³oœci przebudowana i zmodernizowana przy jednoczesnym
zmniejszeniu energoch³onnoœci i uci¹¿liwoœci
odorowej (poprzez hermetyzacjê i zastosowanie filtrów). G. Moorthi przywo³uje przyk³ad
Zduñskiej Woli, gdzie jego firma prowadzi³a
modernizacjê podobnego obiektu i po trzech
latach uda³o siê doprowadziæ do prawie 10
proc. oszczêdnoœci w kosztach eksploatacyjnych. W Le¿ajsku oszczêdnoœci maj¹ byæ
wiêksze. Ale ju¿ dzisiaj trzeba planowaæ
nastêpny etap. Chodzi przede wszystkim o
wykorzystanie energii odnawialnej m.in. z
biogazu, co w ogólnym rozrachunku wp³ywa
na obni¿enie kosztów i cenê us³ugi.
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Ordyczyñska

Kamienica Bauerów
(okolicznoœci powstania)

W Le¿ajsku przy ulicy Mickiewicza 23
naprzeciwko Muzeum Ziemi Le¿ajskiej stoi
piêkna, zabytkowa kamienica, wybudowana
w 1911 roku przez Antoniego Henryka Bauera.
Jej w³aœciciel (ur. 11 czerwca 1866 w Podzwierzyñcu ko³o £añcuta) by³ kupcem. Do Le¿ajska
przyjecha³ pod koniec XIX wieku - uwa¿a³
bowiem, ¿e Le¿ajsk bêdzie doskona³ym miejscem na robienie interesów. Rodzice
Antoniego Bauera - Tomasz (1823 - 1889)
i Teresa z d. Was³awink vel Wac³awik (1828 1882) mieszkali w Podzwierzyñcu, niewielkiej
wiosce po³o¿onej wówczas na pó³noc od
£añcuta, któr¹ w latach 50-tych XX w. przy³¹czono do miasta. Matka Antoniego, najm³odszego z oœmiorga dzieci, pochodzi³a z O³omuñca na Morawach. Ojciec natomiast by³
szewcem, który dodatkowo trudni³ siê
rybo³ówstwem, mieszkali bowiem w pobli¿u
starego koryta Wis³oka.
18 paŸdziernika 1887 r. Antoni Bauer
zosta³ powo³any do wojska, do 90. pu³ku
piechoty 10 kompanii Cesarza Franciszka
Józefa w Wiedniu, przez 9 miesiêcy pracowa³
w Letnim Pa³acu Cesarskim Schönbrunn.
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W randze kaprala w 1888 r. wyjecha³ z pu³kiem
do Jaros³awia. Zaraz po wyjœciu z wojska 18
listopada 1890 r. wst¹pi³ do s³u¿by CK Stra¿y
Skarbowej w Okrêgu Dyrekcji Rzeszowskiej
i w randze nadstra¿nika skarbowego trafi³ do
pracy w B³a¿owej. Tam pozna³ swoj¹ przysz³¹
¿onê Józefê Hajnowsk¹ (ur. 4 marca 1871 r.).
Po œlubie, który odby³ siê 25 kwietnia 1893
w B³a¿owej, ju¿ na drugi dzieñ wyjechali do
Le¿ajska. Antoni Bauer systematycznie
prowadzi³ pamiêtnik. Z zapisków mo¿na, rok
po roku, przeœledziæ jego karierê biznesow¹.
Za pieni¹dze ze sprzeda¿y maj¹tku w
Podzwierzyñcu, zwanego Kaczyñcem otworzy³ handel towarów mieszanych w Le¿ajsku
(22 grudnia 1892 r.). Pocz¹tkowo mia³ sklep w
Rynku w domu Steinbocka, a z koñcem roku
1893 przeniós³ siê do domu Verständiga, pod
nr 44. Wkrótce otrzyma³ koncesjê na sprzeda¿
ksi¹¿ek szkolnych, nieco póŸniej równie¿ na
prowadzenie wyszynku wina oraz trafikê
(wyroby tytoniowe). 10 czerwca 1896 kupi³
dom z ogrodem na ul. Sandomierskiej. W sierpniu tego samego roku otrzyma³ trafikê, ale
ju¿ 25 listopada odebrano mu j¹, wskutek
zabiegu Feiwla Stolbacha, w³aœciciela
hurtowni tytoniu.

Antoni Bauer

Wiadomo, ¿e w Le¿ajsku handel by³ w rêkach
¯ydów, wiêc Antoni Bauer stanowi³ dla nich
konkurencjê. Po narodzinach swojej pierwszej
córki Antoniny (1897 r.) sprowadzi³ po raz
pierwszy do Le¿ajska worki s³odowe. W 1898
roku wybudowa³ piwnicê we w³asnym
ogrodzie, przeniós³ sklep od Verständiga do
w³asnego domu, a w³aœciwie do budki
postawionej na trafikê. Wkrótce po
przeniesieniu sklepu do domu otrzyma³
powtórnie (9 paŸdziernika 1898 r.) zgodê na
trafikê tytoniu, jako trafikê koncesyjn¹. Sta³e
nadanie trafiki dosta³ 14 listopada 1900 roku.
W 1901 roku ¿ona Józefa otrzyma³a sp³atê
domu w B³a¿owej - 200 z³. By³ to kolejny
zastrzyk na rozkrêcenie interesów. 14
kwietnia 1902 roku zapisa³ ¿onie na jej
wy³¹cznoœæ ich wspólny dom z ogródkiem przy
ul. Mickiewicza 78. W listopadzie 1902
otrzyma³ upowa¿nienie do sprzeda¿y
spirytusu denaturowego, a w lipcu pozwolenie
na sprzeda¿ kart do gry. 5 paŸdziernika 1904
kupi³ grunt (6 zagonów za 380 koron) od
Makosika z Cha³upek na Podklasztorze. Wielka
posucha spotka³a Cha³upki, tak¿e wieœ
Piskorowie. Brak paszy dla byd³a, w studniach
mêtne ka³u¿e - informacje te by³y wa¿ne dla
Antoniego, skoro odnotowa³ je w pamiêtniku.
18 marca 1906 r. otrzyma³ dyplom pochwalny
z wystawy wyrobów krajowych, wystawy
urz¹dzonej w Le¿ajsku. Miasto by³o tu¿ po
ogromnym po¿arze. 26 lipca 1906 roku, w
czwartek, na Œwiêtej Anny ogromny po¿ar,
który zacz¹³ siê od domu akuszerki Decowej
na ulicy Sandomierskiej, za star¹ aptek¹, a
stamt¹d przerzuci³ siê na dom Mendla
Stolbacha, by obj¹æ prawie ca³e œródmieœcie,
unicestwi³ w sumie 185 domów, pozbawiaj¹c
dachu nad g³ow¹ 1713 osób. Sp³onê³y 2
pierzeje Rynku. 9 sierpnia 1906 roku przyby³a
do Le¿ajska komisja, która dokona³a oglêdzin
zgliszcz. Podjêto decyzjê o opracowaniu planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zaproponowano zabudowê piêtrow¹,
zalecono wznoszenie nowych domów krytych
dachówk¹ lub blach¹, domów w bezpiecznej
od siebie odleg³oœci, likwidacjê niektórych
uliczek, wprowadzono nazwy nowych ulic.
Burmistrz Miasta Bronis³aw Nowiñski na
odbudowê miasta wystara³ siê o kredyty w
wiedeñskich bankach. Zmieni³a siê urbanistyka i architektura Le¿ajska. W mieœcie
Antoni Bauer pocz¹tkowo zamierza³
wybudowaæ sobie ma³y rodzinny domek, a na
dzia³ce obok, w miejscu, gdzie obecnie
mieszka jego wnuczka W³adys³awa Pietruska
chcia³ wybudowaæ sklep. Jednak w³adze
miasta nie wyrazi³y zgody na budowê ma³ego
domku, poniewa¿, jak t³umaczy³y, domy przy
ulicy g³ównej powinny byæ du¿e i okaza³e.
Z relacji rodziny wiadomo, ¿e Antoni Bauer na
budowê kamienicy przy ul. Mickiewicza,
wówczas pod nr 78, (obecnie Mickiewicza 23)
po¿yczy³ pieni¹dze od ¯ydów.
Nied³ugo cieszy³ siê ¿yciem w nowo
wybudowanej kamienicy, bowiem zaledwie
w rok po ukoñczeniu domu - zmar³. Przeziêbi³
siê i po kilku dniach ju¿ nie ¿y³, zostawiaj¹c
¿onê i dziesiêcioro dzieci. Kolejne jedenaste
dziecko, córeczka Jadwiga urodzi³a siê ju¿ po
œmierci ojca. Antoni zmar³ 20 paŸdziernika
1912 roku. Mia³ zaledwie 46 lat. Antoni Bauer
z ¿on¹ Józef¹ mieli 7 synów i 4 córki.
Dziesiêcioro z nich urodzi³o siê jeszcze w starym domu: Józef, Stanis³aw, Antonina,
Kazimierz, Zofia, Tadeusz, Maria, Zygmunt,
Jan, Helena. Jadwiga urodzi³a siê ju¿ w nowej
kamienicy. Wszystkie dzieci cechowa³a
g³êboka patriotyczna postawa. Antoni zostawi³
po sobie olbrzymie d³ugi. Dzielna ¿ona i dorastaj¹ce dzieci musia³y poradziæ sobie z trudami
¿ycia. Najstarsze z nich doœæ szybko podjê³y
pracê, pomagaj¹c mamie wychowywaæ
m³odsze rodzeñstwo i przez wiele lat sp³acaæ
zaci¹gniêty przez ojca kredyt.

Literatura:
Sylwetki Le¿ajszczan, Spacerkiem po Le¿ajsku,
W poszukiwaniu korzeni - Blogi Anny Ordyczyñskiej
Dzieje Le¿ajska Józef Pó³æwiartek
Wywiad z W³adys³aw¹ Pietrusk¹ z Schönbornów,
wnuczk¹ Antoniego Bauera
Wywiad z Bo¿en¹ córk¹ W³adys³awy Pietruskiej
Wywiad z Janin¹ Paul wnuczk¹ Antoniego Bauera
Pamiêtnik Antoniego Bauera

Rok 1907 roku Antoni i Józefa Bauerowie z dzieæmi.
Najm³odszy Zygmunt, mia³ kilka miesiêcy

21

o.

Efrem

Obruœnik

Chrystus Ecce Homo
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Wœród eksponatów
Wystawy Staropolskiej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Le¿ajsku
znajduje siê obraz
olejny na p³ótnie
przedstawiaj¹cy
Chrystusa, namalowany przez F. Biedrzyckiego w 1858 roku.
Postaæ Zbawiciela
ujêta do kolan, jest
nieznacznie zwrócona
w prawo. Jego g³owê,
spowit¹ z³ocistym
nimbem, lekko odchylon¹ do ty³u okrywaj¹
jasne krêcone w³osy,
opadaj¹ce d³ugimi lokami na plecy i ramiona.
Na g³owie Zbawiciela widnieje korona
spleciona z cierniowych ga³¹zek, której œlady
znaczone s¹ krwawymi ranami
pokrywaj¹cymi skronie. Na m³odzieñczej i
delikatnej twarzy Chrystusa okolonej jasnym
zarostem, podkreœlonej jasn¹ karnacj¹,
maluje siê smutek i nastrój b³agalnej
medytacji. Niebiañski blask bij¹cy z góry
eksponuje delikatnym œwiat³ocieniem
plastycznoœæ oczodo³ów, policzków, brody i
szyi. Jednym z najbardziej czytelnych
akcentem obrazu s¹ b³yszcz¹ce Ÿrenice
szeroko otwartych oczu zapatrzonych w górê,
ujêtych wydatnymi powiekami, nad którymi
widniej¹ ciemne ³uki brwiowe uniesione w
bolesnym skurczu. Istotnym elementem
przedstawionym przez malarza s¹ obna¿one
ramiona, skropione czerwonymi strugami krwi
oraz d³onie zwi¹zane w nadgarstkach
sznurem. W lewej Chrystus trzyma kawa³ek
od³amanej trzciny, praw¹ podtrzymuje tren
jasnoczerwonego okrycia przewieszonego
przez prawe ramiê, opadaj¹cego pó³kolistymi
fa³dami przez lewe biodro. Spod wierzchniej
szaty wystaje skrawek bia³ej przepaski
okrywaj¹cej obna¿one biodra. W jasnej
sylwetce osadzonej na ciemnym g³adkim tle
dominuj¹ jaskrawe czerwienie oraz biel,
stanowi¹c istotny wspó³czynnik kolorystyczny
nagiego cia³a. Ta dwoistoœæ jest byæ mo¿e
wymownym symbolem barw narodowych.
Wzd³u¿ bocznej krawêdzi p³aszcza biegnie
inskrypcja precyzuj¹ca atrybucjê i datê
powstania dzie³a: „F. Biedrzycki ad. 1858”.

Obraz nawi¹zuje do tradycyjnych przedstawieñ Chrystusa w typie Ecce Homo (Oto
Cz³owiek). S³owa te wypowiedzia³ Pi³at po
biczowaniu i cierniem ukoronowaniu Jezusa,
wskazuj¹c na pokorê, niewinnoœæ i nieszkodliwoœæ Jego poczynañ (J 19, 5). W zamyœle
œw. Jan Ewangelisty s³owa te mia³y wi¹zaæ siê
z wizj¹ proroka Daniela, który wyzna³:
„Patrza³em w nocnych widzeniach: a oto na
ob³okach nieba przybywa jakby Syn
Cz³owieczy. Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzaj¹ Go przed Niego. Powierzono
Mu panowanie, chwa³ê i w³adzê królewsk¹,
a s³u¿y³y Mu wszystkie narody, ludy i jêzyki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie, a Jego królestwo nie
ulegnie zag³adzie” (Dn 7, 1314). S³owa
namiestnika mia³y podkreœlaæ Bosk¹ godnoœæ
Jezusa. £uk zbudowany prawdopodobnie
w czasach cesarza Hadriana ponad litostrotos
w Jerozolimie, ju¿ po zasypaniu go przez
rzymskich budowniczych AeliaCapitolina
ruinami Antonii, zaczêto z biegiem czasu
nazywaæ Ecce Homo i traktowaæ jako miejsce
upamiêtniaj¹ce s¹d nad Jezusem.
Pamiêtne s³owa namiestnika rzymskiego
wypowiedziane do Jezusa wesz³y do terminologii u¿ywanej przez historyków sztuki
i s³u¿¹ okreœlaniu przedstawieñ ilustruj¹cych
wspomniane wydarzenia. Geneza ikonografii
motywu Ecce Homo kszta³towa³a siê przez
kilka stuleci. Siêga VII wieku. Najstarsze
koncepcje powstawa³y na Wschodzie. Wiele
z nich, na przyk³ad miniatury z czasów
ottoñskich, zamiast upokorzenia Chrystusa
przez purpurow¹ tunikê i ho³downicz¹ reakcjê
¿o³nierzy padaj¹cych przed - Nim szyderczo
na kolana, ukazuje Jego Boski majestat i królewsk¹ godnoœæ. Ujêcia tego typu powstawa³y
od XIII wieku równie¿ w sztuce w³oskiej.
Chocia¿ w scenie Ecce Homo od pocz¹tku
upatrywano epizod najbardziej upokarzaj¹cy
Jezusa w czasie Jego mêki, to jednak
prawdziwa kolorystyczna wymowa zaczê³a
charakteryzowaæ przedstawienia plastyczne
powsta³e dopiero po 1400 roku, najpierw
w krêgu sztuki burgundzkiej. W innych
oœrodkach jeszcze na pocz¹tku XV wieku
wystêpowa³y ujêcia prezentuj¹ce Chrystusa
w purpurowej tunice, z krwawymi œladami po
biczach na twarzy i nogach ods³oniêtych do
kolan, lecz w z³otym nimbie okalaj¹cym
g³owê.

Tak¹ postaæ izolowano od kap³anów
¿ydowskich, raczej onieœmielonych ni¿
wzburzonych Jej widokiem. Znana dziœ wersja
dolorystyczna przyjê³a siê dopiero w po³owie
XV wieku. Odt¹d Jezusa przedstawiano
zawsze z rêkoma skutymi kajdanami lub
przewi¹zanymi powrozem, w przepasce na
biodrach i w narzuconym na ramiona,
otwartym z przodu, szyderczym p³aszczu
królewskim, ods³aniaj¹cym cia³o okryte
ranami. W pierwszej po³owie XVI wieku
motyw Ecce Homo w ró¿nych wariantach sta³
siê, obok Ukrzy¿owania, najwa¿niejszym
tematem pasyjnym.
Popularne by³y przedstawienia skomponowane w formie rozbudowanej sceny
wieloosobowej b¹dŸ zredukowanej do
wa¿niejszych postaci, przedstawiaj¹ce
Chrystusa stoj¹cego na tarasie pretorium
miêdzy Pi³atem a jego s³ug¹, w obecnoœci
znajduj¹cych siê poni¿ej t³umów z kap³anami
¿ydowskimi. Na wizerunkach tego typu
namiestnik rzymski w bogatym ówczesnym
stroju uspokaja³ ³agodnym gestem
wzburzony, nierzadko karykaturalnie ukazany
lud, a jego s³uga unosi³ p³aszcz Jezusa, aby
u³atwiæ mot³ochowi widzenie poni¿enia
Zbawcy. Powi¹zanie motywu z s¹dem
wp³ynê³o na w³¹czenie go do repertuaru
tematów sztuki sepulkralnej i dlatego
wystêpowa³ on czêsto na epitafiach z
modlitewnymi inskrypcjami fundatorów.
Rozbudowywanie sceny spowodowa³o w XVI
wieku zwiêkszenie liczby jej uczestników o
Matkê Bo¿¹, œw. Jana Aposto³a i ¿onê Pi³ata,
umieszczanych zazwyczaj w oknie lub na
balkonie pretorium, a tak¿e o ilustracjê umycia
r¹k przez Pi³ata. Wielofigurowe
przedstawienia Ecce Homo wystêpowa³y
tak¿e w sztuce nowo¿ytnej i wspó³czesnej.
Odrêbn¹ grupê stanowi³y obrazy dewocyjne,
w których prezentowano Chrystusa miêdzy
Pi³atem i jego s³ug¹ b¹dŸ w towarzystwie
jedynie namiestnika, przejmuj¹cego rolê s³ugi
oraz wiernych jako jerozolimski t³um,
domagaj¹cych siê œmierci Zbawiciela. Do
wizerunków tego typu nale¿¹ równie¿ obrazy
ukazuj¹ce samotnego Chrystusa. Ich
pierwowzoru nale¿y dopatrywaæ siê w
tchn¹cym bólem, malarskim popiersiu Dirka
Boutsa (zm. 1475) z 1480 roku, powielanym
w licznych kopiach, które od XVIII wieku
stawa³y siê coraz popularniejsze i bardziej
wymowne. Pe³niê milcz¹cej ekspresji
osi¹gnê³y w pó³figurowym obrazie Adama
Chmielowskiego z 1879 roku w krakowskim
Domu Albertynek w Pr¹dniku Czerwonym.
Koncepcja naszego obrazu, choæ zrealizowana
przez F. Biedrzyckiego w 1858 roku, wyraŸnie
partycypuje w tej ikonograficznej tradycji.

Przemys³aw

Jodkowski

Informacje w zasiêgu rêki
W jednym z poprzednich numerów BM informowaliœmy o
uruchomieniu nowej strony internetowej miasta Le¿ajska
(www.miastolezajsk.pl). Opisywaliœmy jej strukturê i zawarte
informacje na kolejnych podstronach.
Dziêki zastosowaniu najnowszych technologii strona miasta
przesta³a byæ statyczn¹ informacj¹ i zaczyna pe³niæ rolê
dynamicznej wymiany informacji z mieszkañcami. Ju¿ nie tylko
og³oszenia o przetargach czy konkursach pojawiaj¹ siê na
odpowiednich stronach ale np. uruchomiliœmy sekcjê Aktualnoœci,
gdzie sukcesywnie pojawiaj¹ siê „newsy” dotycz¹ce miasta i dzia³alnoœci urzêdu i jednostek organizacyjnych miasta. Informacje z
aktualnoœci tego samego dnia docieraj¹ równie¿ na konta
e-mailowe zarejestrowanych osób. Tym samym zbêdne jest
nieustannie œledzenie zmian na stronie.
Dzia³a równie¿ podstrona Zapytaj Burmistrza a jej
intensywnoœæ zale¿y ju¿ wy³¹cznie od czytelników. ¯adne
zadane pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi.
Przychodzi kolej na sukcesywne uruchamianie nastêpnych
Ÿróde³ komunikacji. Zapraszamy wiêc do rejestrowania swoich
numerów telefonów komórkowych aby otrzymywaæ na nie SMS-y
o
wydarzeniach,
niebezpieczeñstwach
czy ostrze¿eniach
meteo- i hydrologicznych. Jak to zrobiæ? Wystarczy tylko wejœæ
w niebiesk¹ zak³adkê - System informacji dla mieszkañców (SMS)
znajduj¹c¹ siê po prawej stronie Aktualnoœci i wype³niæ
zamieszczony tam prosty formularz SMS. Co prawda SMS (ang:
Short Message Service) czyli Krótkie Wiadomoœci Tekstowe maj¹
swoje ograniczenia np. d³ugoœæ tekstu bez polskich liter nie mo¿e
w jednej wiadomoœci przekraczaæ 160 znaków (u¿ycie polskiego
znaku skraca wiadomoœæ do 140 znaków a w najnowszych
smartfonach nawet do 70) i ciê¿ko jest w tak krótkiej wiadomoœci
przekazaæ du¿o informacji, tym niemniej chyba nikomu ju¿ dzisiaj
nie trzeba wyjaœniaæ (szczególnie m³odzie¿y) jak istotnym
i
wa¿nym
Ÿród³em
wymiany informacji sta³o siê to
udogodnienie.
Bêdziemy staraæ siê nie nadu¿ywaæ tej formy szybkiej
informacji, ale wa¿ne wydarzenia powinny jak najszybciej
docieraæ do mieszkañców - a SMS jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wysy³ania ostrze¿eñ.
Nie powiedzieliœmy jeszcze ostatniego s³owa w udoskonalaniu
naszej strony internetowej, sposobach komunikacji z
mieszkañcami itp. Mamy wiele innych pomys³ów, które bêdziemy
- po przetestowaniu i ocenie ich skutecznoœci - sukcesywnie
wprowadzaæ.

@

Zapraszamy na stronê:
http://www.miastolezajsk.pl/214/zapisz-sie-i-wypelnijformularz-sms.html.
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