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 dzień za dniem

Najpiękniejsze posesje 2011
31 sierpnia br. rozstrzygnięty 

został – ogłoszony wiosną przez 
Burmistrza Leżajska – „Konkursu 
na najpiękniejszą posesję” w na-
szym mieście.

Komisja konkursowa powołana przez Bur-
mistrza Leżajska do oceny nieruchomości, 
w składzie: Ewa Jagusiak (architekt miej-
ski) – przewodnicząca komisji oraz człon-
kowie: Jerzy Jarosz (radny, przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecz-
nych), Stanisław Brzuzan (właściciel firmy 
„KAROL”, zajmującej się utrzymaniem zie-
leni miejskiej) i Beata Jodkowska (inspektor 
ds. ochrony środowiska) podsumowała re-
zultaty wielokrotnych odwiedzin poszcze-
gólnych posesji.

Członkowie komisji – jak co roku – w mie-
siącach letnich dokonywali przeglądów po-
sesji mieszkalnych indywidualnych położo-
nych na terenie miasta Leżajska, zwracając 
uwagę na zagospodarowanie poszczegól-
nych nieruchomości a w szczególności na: • 
stan techniczny i wygląd budynków, w tym 
elewacji frontowych, • wygląd i stan ogro-
dzeń, • stan zieleni wokół budynków: traw-
niki, rabaty, ogródki, balkony, • ogólny wi-
dok posesji z ulicy.

Po przeglądzie nieruchomości oraz doko-
naniu ich oceny, komisja postanowiła osta-
tecznie przyznać następujące nagrody:

I miejsce – posesji Państwa Małgorzaty 
i Macieja Przytockich przy ul. Świętej Ja-
dwigi – Królowej nr 1G, II miejsce – pose-
sji Państwa Emilii i Edwarda Osipów przy 
ul. Leśników nr 14, III miejsce (równorzęd-
ne) – posesji Państwa Ireny i Jana Działo 
przy ul. Opalińskiego nr 116A oraz pose-
sji Państwa Janiny i Krzysztofa Szkodziń-
skich przy ul. K. K. Baczyńskiego nr 3.

Komisja uważa, że na uznanie zasługu-
ją właściciele także innych posesji, które 
co roku plasują się w ścisłym finale konkur-
su, lecz nie wszystkie mogą zostać nagro-
dzone.

Komisja stwierdza, że właściciele nieru-
chomości nagrodzonych i wyróżnionych 
w konkursie w poprzednich latach, nadal 
bardzo dbają o swoje posesje, lecz zgodnie 
z regulaminem konkursu nie mogą otrzy-
mać ponownie nagród.

* * *
13 września br. w leżajskim ratuszu odby-

ła się uroczystość podsumowania i oficjalne-
go ogłoszenia wyników tegorocznej edycji 
konkursu na najpiękniejsze posesje, na któ-
rą zaproszeni zostali laureaci trzech pierw-
szych miejsc. Zastępca burmistrza Marek Ka-
rakuła złożył wszystkim gratulacje i wręczył 
specjalne dyplomy uznania.

(ej)

ciąg dalszy na stronie 23

Laureaci
Rok 2003

1. ul. Armii Krajowej 17 (p. Stopyrowie), 
ul. Ks. Czesława Brody 25 (p. Golikowie)

2. ul. Rzeszowska 64 (p. Wojterowie)
3. ul. św. Jadwigi Królowej 20 (p. Siustowie).

Wyróżnienie: ul. Sandomiwerska 87-103 
(nowa zabudowa szeregowa).

Odrębne, szczególne wyróżnienie: „ogród 
botaniczny” ul. Mickiewicza 20 nie widoczny 
od strony ulicy (p. Elwira Konieczna).

Rok 2004
1. ul. Zielona 4 (p. Knapowie)
2. ul. Boczna Moniuszki 3 (p. Dziubowie)
3. ul. Sandomierska 29 (p. Grabarzowie).

Odrębne wyróżnienie: p. Stanisław Brzu-
zan (właściciel firmy „Karol”) za utrzymanie 
zieleni miejskiej.

Rok 2005
1. ul. Lipy 8 (p. Żurawscy)
2. ul. Podolszyny 10 (p. Hozerowie) i ul. San-

domierska 22a (p. Klimczakowie)
3. ul. Leśników 1 (p. Pytkowie).

Szczególne wyróżnienie: ul. Sandomier-
ska 87-103 (zabudowa szeregowa, zagospo-
darowanie ogrodów).

Rok 2006
Ex aequo

ul. Armii Krajowej 39 (p. Drożdżakowie)
ul. Lipy 26 (p. Wilkowie)
ul. Podolszyny 19 (p. Zygmuntowie).

Rok 2007
1. ul. Ogrodowa 11 (p. Samborscy)
2. ul. Opalińskiego 53G (p. Srokowie) 

i ul. Orzeszkowej 2C (p. Lasotowie)
3. ul. Opalińskiego 114F (p. Kulkowie).

Rok 2008
1. ul. Podleśna 11A (p. Kosakowscy)
2. ul. Kwiatowa 7 (p. Stępniowscy)
3. ul. K. K. Baczyńskiego 6 (p. Ćwiekowie).

Specjalne wyróżnienie: rezydencja przy 
ul. Bocznej Moniuszki 8 (p. Lorfingowie).

Rok 2009
1. ul. Zielona 31 (p. Mazurkowie)
2. ul. M. Konopnickiej 41 (p. Knapowie)
3. ul. Borki 24 (p. Działowie).

Rok 2010
1. ul. Borki 55 (p. Łuszczki)
2. ul. Ogrodowa 25 (p. Brudniakowie)
3. ul. Leśna 29 (p. Kwaśny) i Łąkowa 6 (p. Ro-

bert Koziarz).
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 KĄCIK RZECZNIKA

Nianie, opiekujące się dziećmi do lat 
3, mogą spokojniej myśleć o swojej eme-
ryturze. Od 1 października br. Państwo 
opłaci składki na ubezpieczenia społecz-
ne za opiekunki, które otrzymują pensję 
nie przekraczającą minimalnego wyna-
grodzenia.

Możliwość taką przewiduje Ustawa z 4 lu-
tego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. 
Rodzice muszą zawrzeć z nianią tzw. umowę 
uaktywniającą. Umowa określa m. in. czas i 
miejsce sprawowania opieki nad pociechą, 
obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia 
i czas, przez jaki umowa ma obowiązywać. 
Po zawarciu takiej umowy jeden z rodzi-
ców zgłasza w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych na formularzu ZUS ZFA siebie jako 
płatnika składek, a na formularzu ZUS ZUA 
– nianię jako ubezpieczoną, jeżeli niania bę-
dzie podlegała ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli nato-
miast niania podlega już ubezpieczeniom 
społecznym z innego tytułu (np. pracuje już 
w innym miejscu lub prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą), to należy ją zgło-
sić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego 
na formularzu ZUS ZZA.

Składki na ubezpieczenia społeczne 
(emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz 
na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, któ-

ra zarabia nie więcej niż wynosi minimalne 
wynagrodzenie w kraju, czyli obecnie 1386 
zł, pokryje ZUS z budżetu państwa. Rodzi-
ce pokryją składki w przypadku, gdy pensja 
niani przekroczy minimalne wynagrodze-
nie. Opłacą jednak składki tylko od kwoty, 
o którą pensja przekracza minimalne wyna-

grodzenie. Jeżeli więc opiekunka w umowie 
miałaby określoną pensję na poziomie 2 tys. 
zł, to ZUS opłaci składki od podstawy wyno-
szącej 1386 zł, a rodzice od 614 zł. Na życze-
nie niani można ją również zgłosić do do-
browolnego ubezpieczenia chorobowego, 
ale składkę na to ubezpieczenie sfinansuje 
niania z własnych środków, a jeden z rodzi-
ców, będący płatnikiem składek, będzie ją 
opłacał do ZUS.

W celu rozliczenia składek za nianię ro-
dzic, pełniący rolę płatnika składek, będzie 
musiał złożyć w ZUS dokumenty rozlicze-
niowe ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) i 
ZUS RCA (imienny raport miesięczny skład-
kowy). Jeżeli pensja niani nie przekroczy mi-
nimalnego wynagrodzenia, wówczas te do-
kumenty trzeba będzie złożyć tylko raz. W 
kolejnych miesiącach ZUS sam wygeneru-
je potrzebną dokumentację rozliczeniową. 
Ponowne złożenie dokumentów rozliczenio-
wych byłoby wymagane wyłącznie w razie, 
gdyby niania za dany miesiąc pobierała np. 

zasiłek chorobowy. Wówczas bowiem nale-
żałoby przedłożyć w ZUS także dokument 
ZUS RSA (imienny raport miesięczny świad-
czeniowy). Gdy pensja niani będzie wyższa 
niż minimalne wynagrodzenie, to dokumen-
ty rozliczeniowe trzeba będzie przedkładać 
w ZUS co miesiąc. Wówczas złożymy w ZUS 

dwa druki RCA: jeden z rozliczeniem skła-
dek od podstawy nie przekraczającej mini-
malnego wynagrodzenia, drugi – od kwoty, 
która stanowi nadwyżkę ponad minimalne 
wynagrodzenie. Na razie dokumenty trze-
ba składać w formie papierowej. Jednak już 
od marca przyszłego roku rodzice będą mo-
gli skorzystać z elektronicznego, interneto-
wego systemu rozliczeń za pośrednictwem 
programu e-płatnik.

Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek 
problem ze zgłoszeniem, czy rozliczeniem 
składek za nianię, zawsze mogą liczyć na po-
moc pracowników ZUS, którzy pomogą wy-
pełnić niezbędne formularze. Specjalnie dla 
rodziców zatrudniających nianie została też 
uruchomiona infolinia pod numerem 801 
400 400. Zapraszamy również na stronę in-
ternetową ZUS: www.zus.pl/nianie.

Małgorzata Bukała
Rzecznik prasowy

Oddziału ZUS w Rzeszowie

Zgłoś nianię do ubezpieczeń
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 spotkania

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Leżajsk

Składam serdeczne podziękowanie
za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli,
powierzając mi ponownie mandat Posła na Sejm RP.
Zrobię wszystko,
aby nie zawieść Państwa zaufania.
z wyrazami szacunku

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP

Koledze
LESZKOwI  PIĄtKOwSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia

i głębokiego żalu
z powodu śmierci

M A t K I
składają 

Burmistrz 
o r a z

koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego

w Leżajsku

ciąg dalszy na stronie 11

Anna Krysa. Związana uczuciowo z trze-
ma miastami: Lwów – miasto urodzenia, Lu-
blin – ukończona uczelnia – dyplom z gra-
fiki. Leżajsk – miasto, w którym mieszka 
i pracuje. Nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku. Autorka wielu prac artystycznych, 
głównie malarskich wykonanych różnymi 
technikami. Na wystawie zaprezentowa-
łą prace malarskie oraz haftowane obrusy 
i serwetki.

Janina Kupras. Nauczycielka plasty-
ki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Leżajsku. Pod jej kierunkiem 
dzieci i młodzież zdobywały liczne nagro-
dy w konkursach wojewódzkich i między-
narodowych. Swoją wiedzą i doświadcze-
niem chętnie dzieli się z innymi. Często po-

Co im w duszy gra

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
12 października br. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pe-

dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, Filii PBW w Leżaj-
sku oraz leżajskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego wy-
stąpiły z oryginalną ideą uhonorowania święta nauczycieli – przypa-
dającego w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) – wernisażem 
ich twórczości poza pedagogicznej – ich twórczości artystycznej.

Wystawa prac nauczycieli z leżajskich 
szkół, otwarta 12 października br. w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, uzmysłowiła zwie-
dzającym ją, że w gronie pedagogów są lu-
dzie, którzy nie tylko potrafią uczyć histo-
rii, matematyki, biologii, fizyki, języków ob-
cych i wielu innych trudnych przedmiotów. 
Że oni w domowym zaciszu nie tylko ślę-
czą nad poprawianiem testów i sprawdzia-
nów, ale potrafią też znaleźć czas jeszcze 
na własną twórczość, na wyrażenie siebie 
poprzez własną twórczość w formie pro-
zy czy poezji, rękodzieła artystycznego, 
malowania obrazów pędzlem, nitką albo 
inną techniką, w ogóle tworzenia swojej 
wizji świata.

Otwarcie wystawy, która czynna była 
z Muzeum Ziemi Leżajskiej do 28 paździer-
nika br. poprzedzone zostało spotkanie na-
uczycieli – twórców, na którym obecni byli 
między innymi Burmistrz Leżajska Piotr 
Urban i Wicestarosta Leżajski Robert Żo-
łynia. List gratulacyjny przysłał poseł Zbi-
gniew Rynasiewicz.

Z pełnym szacunkiem odnieśli się do tego, 
co robią „w godzinach pozalekcyjnych”, do 
ich pasji i konsekwencji w realizowaniu za-

miłowań. W tym gronie było bardzo wielu 
nauczycieli emerytów, ale też równie wielu 
nauczycieli czynnych zawodowo.

Wszyscy życzyli im dalszych dokonań ar-
tystycznych i satysfakcji na co dzień z tego, 
co robią.

Uczestnicy wystawy
Beata Prościak. Doktor nauk humani-

stycznych, nauczyciel dyplomowany w Ze-
spole Szkół Technicznych w Leżajsku. Autor-
ka wielu publikacji naukowych. Nauczyciel 
o wszechstronnych zainteresowaniach i pa-
sjach. Jej obrazy z cyklu „Jedność w wielości 
i wielość w jedności” prezentowane były nie-
dawno w Teatrze „Maska” w Rzeszowie. Na 
wystawie zaprezentowała prace malarskie.

Barbara Kazak. Emerytowana nauczy-
cielka przedszkola. Pracowała w różnych 
placówkach w Rzeszowie. Obecnie mieszka 
w Starym Mieście. Na wystawie pokazała ob-
razy wyszywane ściegiem krzyżykowym.

dejmuje obowiązki członka jury w konkur-
sach plastycznych.

Maria Sołek. Przez wiele lat pracowała 
jako nauczyciel plastyki w wielu szkołach le-
żajskich. Najdłuższy staż Szkoła Podstawowa 
nr 1. Działa w wielu klubach plastycznych. 
Jej ulubiona technika malarska to akwarela 
oraz farby olejne.

Świeżawska Rozalia. Nauczyciel rysun-
ku i prac ręcznych, wieloletni dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr1 w Leżajsku. Przewodni-
cząca sekcji emerytów ZNP w Leżajsku. Na 
wystawie przedstawiła prace malarskie oraz 
hafty krzyżykowe.

Czesława Zawadzka. Wieloletni nauczy-
ciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, 
pedagog w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. Działaczka wielu stowarzyszeń. 
Obecnie prowadzi Gospodarstwo agrotu-
rystyczne w Przychojcu, w którym założy-
ła i prowadzi wspólnie z mężem Muzeum 
Wsi. Wskrzesiła tradycje bibułkarskie nie tyl-
ko w powiecie leżajskim, ale w całym woje-
wództwie podkarpackim.

Halina Fedirko. Absolwentka Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Kierownik biblio-
teki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku. Interesuje się historią regionu. 
Publikuje na ten temat w prasie lokalnej. 
Podczas przeglądu zaprezentowała swoje 
wiersze.

Zofia Kloc. Pracowała w Szkole Podsta-
wowej nr 2 jako nauczyciel nauczania po-
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Leżajsk i Bernardyni 
mają biskupa

16 lipca br. papież Benedykt XVI mianował o. Damiana Muskusa OFM 
biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. O. Damian Andrzej 
Muskus ma 43 lata i jest najmłodszym polskim biskupem. I pierwszym 
z Leżajska.

Uroczysta eucharystia z udzieleniem 
święceń biskupich o. Damianowi Musku-
sowi, OFM odprawiona została 28 września 
2011 roku w Katedrze Królewskiej na Wawe-
lu. Koncelebrowana była przez trzech księży 
kardynałów: Stanisława Dziwisza, Franciszka 
Macharskiego i Stanisława Ryłkę.

Jednocześnie sakrę biskupią przyjął rek-
tor Wyższego Seminarium Duchowego Ar-
chidiecezji Krakowskiej i profesor Papieskie-
go Uniwersytetu Jana Pawła II ks. dr Grze-
gorz Ryś.

Konsekracja nowo mianowanych bisku-
pów odbyła się w uroczystość patrona kate-
dry wawelskiej – św. Wacława, Męczennika. 
W tym dniu i w tym samym miejscu sakrę bi-
skupią przyjął przed laty bł. Jan Paweł II.Jan Paweł II.

O. Damian Muskus przez ostatnie pięć lat 
pełnił funkcję gwardiana i kustosza w sank-
tuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Ze-
brzydowskiej.

– Dr Damian Muskus jako kustosz kalwa-
ryjskiego Sanktuarium – stwierdził Arcybi-
skup Metropolita Krakowski Stanisław 
kard. Dziwisz – wykazał się wielkimi zdol-
nościami duszpasterskimi szczególnie na polu 
troski o religijne wychowanie młodzieży. Moż-
na więc żywić nadzieję, że nominacja Ojca dra 
Damiana zaowocuje umocnieniem i pogłębie-
niem współpracy kapłanów diecezjalnych i za-
konnych, a także wniesie nowa i twórczą dy-
namikę w duszpasterstwo młodzieży.

Wśród wielu zaproszonych gości na Ingre-
sie w katedrze wawelskiej obecny był Bur-
mistrz Leżajska Piotr Urban, który po mszy 

św. złożył biskupowi z Leżajska serdeczne 
życzenia i wręczył list gratulacyjny.

* * *
W niedzielę, 9 października br. w leżaj-

skiej bazylice odbyła się uroczysta prymi-
cyjna msza św. odprawiona przez najmłod-
szego biskupa w Polsce, który tę świątynię 
wybrał na miejsce złożenia dziękczynienia 
za sakrę biskupią, bo tu, w Leżajsku dora-
stał i tu, u stóp Matki Bożej Pocieszenia zro-
dziło się jego powołanie do służby zakon-
nej i kapłańskiej. 

Tego dnia Jego Ekscelencja niemalże za-
sypany został kwiatami i gratulacjami od 
władz miasta i powiatu, organizacji społecz-
nych i katolickich, od przyjaciół, kolegów ze 
szkolnej ławy i wychowawców, od ludzi, któ-
rzy go cenią i darzą szacunkiem.

* * *
O. Damian Andrzej Muskus OFM urodził 

się w Leżajsku 6 września 1967 roku.
W roku 1986 wstąpił do Prowincji Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
(Prowincji Ojców Bernardynów) Zakonu Bra-
ci Mniejszych. W klasztorze w Leżajsku od-
był roczny nowicjat, a następnie 9 września 
1987 roku złożył pierwsze śluby zakonne.

W latach 1987–1993 odbył studia filozo-
ficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym OO. Bernardynów w Krakowie 
i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. 
Mariana Jaworskiego, wówczas ordynariusza 
diecezji lwowskiej, 12 czerwca 1993 roku. Po 

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup

Damian musKus
Biskup Pomocniczy 

archidiecezji Krakowskiej
Biskup Tytularny amaia.
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  spotkania
Leszek Szczasny 
– niezależny globtroter 
w leżajskiej Bibliotece

14 października br. w Bibliotece Pu-
blicznej im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Leżajsku odbyło się spotkanie autor-
skie z człowiekiem, który odkrywa świat 
„na własną rękę” Leszkiem Szczasnym 
oraz promocja jego książki „Świat na wy-
ciągnięcie ręki”.

Podróżnik pochodzi z Raciborza. Jest ab-
solwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie – ukończył na nim politologię 
oraz filozofię, z której uzyskał tytuł doktor-
ski. Prowadzi wykłady i zajęcia około filozo-
ficzne, prezentuje swoje instalacje artystycz-
ne, czasem pisze wiersze. Przede wszystkim 
Szczasny jest jednak wielkim pasjonatem tu-
rystyki – niezależnym globtroterem, a jed-
nocześnie artystą – fotografem, dokumen-
tującym na zdjęciach wszystkie swoje po-
dróże. Jak sam mówi, podróżuje „niskobu-
dżetowo” – autostopem, skrzętnie omijając 
miejsca oblegane przez Europejczyków. Śpi 
pod gołym niebem, gości w domach osób, 
których kulturę i zwyczaje chce poznać, spo-
żywa z nimi posiłki.

Spotkanie z Leszkiem Szczasnym to 
wielo wymiarowa podróż po wyjątkowym 
kraju, jakim jest Turcja. To podróż przez hi-
storyczny Stambuł, wyciszone Safranbo-
lu, malownicze wybrzeże Morza Czarnego, 
starożytną Amasyie i bajkowe formy skal-
ne w Kapadocji. Wspomniał o herbacianych 
barach, o zwyczajach meczetowych i na-
rodowych, a także o znaczących różnicach 
w mentalności pomiędzy Turcją a Europą. 
Pytany o cel swoich podróży, odpowiada: 
Udaję się w strony mniej sielankowe z lubością 
wdzieram się nie-wiadomo-gdzie. Ludzie pu-
kają się w czoło: po co tam jedziesz? Tam nic 
nie ma! I jak mam im wytłumaczyć, że właśnie 
dla tego NIC tam jadę? Trzeba przecież poznać 
również niefolderowe oblicze danego kraju.

Wieczór z podróżnikiem uprzyjemniła swo-
imi występami grupa wokalna Meritum.

Jolanta Korasadowicz
* * *

Podczas spotkania kierownik Bibliote-
ki Jolanta Korasadowicz wręczyła nagrody 
Łucji Brudniak i Jakubowi Magierze czytelni-
kom, którzy wzięli udział w konkursie ph. „To 
warto przeczytać”. Konkurs ogłoszony przez 
Bibliotekę, daje możliwość każdemu czytel-
nikowi na zrecenzowanie przez siebie wy-
branej książki a tym samym pomoże innym 
w wyborze lektury.

święceniach, w pierwszym roku swej posługi 
kapłańskiej, pracował jako katecheta w Kal-
warii Zebrzydowskiej oraz duszpasterz grup 
młodzieżowych. W 1994 roku na Wydziale 
Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego podjął studia specjalistyczne w za-
kresie katechetyki, które zakończył dokto-
ratem w 1998 roku. Zamieszkał w Kalwarii 
Zebrzydowskiej.

W latach 1999–2002 był wychowawcą kle-
ryków w Wyższym Seminarium Duchownym 
Ojców Bernardynów, a w latach 2002–2005 
jego rektorem. W roku 2005 został miano-
wany kustoszem sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Za jego 
kadencji przeprowadzono wiele prac reno-
wacyjno-konserwatorskich w bazylice, klasz-
torze i na Dróżkach. Do dnia nominacji był 
referentem ds. katechezy przy Kurii Prowin-
cjalnej OO. Bernardynów w Krakowie oraz 
sekretarzem formacji i studiów swojej za-
konnej prowincji.

Podczas swojej sześcioletniej posługi 
koncentrował się nie tylko na kultywowa-
niu wielowiekowych tradycji, ale również 
na wprowadzaniu do kalendarza sanktu-
arium nowych nabożeństw i pielgrzymek 
stanowych, a także obejmowaniu troską 
duszpasterską młodych oraz osoby niepeł-
nosprawne.

Herb (tarcza):
Na złotej tarczy czerwony krzyż wzorowa-

ny na średniowiecznej ikonie z kościoła św. 
Damiana z Asyżu. Stanowi on tło dla posta-
ci Chrystusa i stojącej obok Maryi.

Zawołanie: Ecce Mater tua 
(por. J 19,27: Oto Matka Twoja)

W duchowości franciszkańskiej krzyż ten 
jest symbolem wybrania św. Franciszka. Jak 
podają źródła Franciszkańskie, do Biedaczyny 
z Asyżu miał przemówić sam Chrystus, naka-
zując: Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół”. 
Z biegiem czasu zrozumiał on, że Zbawiciel 
powołuje go nie do podnoszenia z ruin znisz-
czonych świątyń, ale do odradzającego Ko-
ściół życia według zasad Ewangelii.

Opracowanie na podstawie 
okolicznościowego wydania

wydawnictwa św. Stanisława
BM

Zdjęcia: J. Berestka, J. Wiech, 
o. Gerard, o. Wacław
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 gospodarka
O inwestycjach w Leżajsku prowa-
dzonych, zakończonych i planowa-
nych mówi zastępca burmistrza Ma-
rek Karakuła, w którego gestii znaj-
dują się zadania związane z gospo-
darczym rozwojem miasta.

Remonty dróg
Remont ulicy Franciszkańskiej, który 

zaczął się w 2010 roku, został zakończony 
w październiku bieżącego roku. Wzdłuż ca-
łej ulicy wykonano kanalizację deszczową, 
położono nowe chodniki oraz nową na-
wierzchnię asfaltową.

Wykonany został remont cząstkowy ulicy 
Mickiewicza. Polegał on na naprawieniu na-
wierzchni uszkodzonej wskutek wzmożone-
go ruchu ciężkiego transportu.

Od ronda Jana Pawła II do ulicy kpt 
Kuczka w kierunku Jarosławia na drodze 
krajowej położono nową nawierzchnię as-
faltową o specjalnych parametrach, która 
tłumi huk wywoływany przez poruszające 
się nią tiry.

Została oddana po remoncie droga po-
wiatowa od ulicy Jarosławskiej po Wie-
rzawice, tj. ulice: kpt. Kuczka i Lipy. Wy-
konane zostało odwodnienie, zrobione zjaz-
dy do posesji, ułożono nową nawierzchnię 
asfaltową, a na całej długości powstał jed-
nostronny chodnik. Jest to bardzo ważne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Kolejną zakończoną inwestycją jest plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. To 
zadanie wykonane zostało w ramach pro-
gramu „Radosna szkoła”. Na podłożu w wy-
kładziny poliuretanowej zamontowane zo-
stały różnego rodzaju zjeżdżalnie, płotki, 
mostki, służące dzieciom do zabawy, rekre-
acji a jednocześnie sprzyjające rozwojowi fi-
zycznemu i poprawie kondycji.

W miesiącu październiku zakończony rów-
nież został remont przejścia podziemnego 
pod torami dworca kolejowego PKP. Prace 
rozpoczęły się od zamurowani oszklonych 
otworów w ścianach przy schodach i poło-

żenia tynków. Oczyszczone zostały płytki 
i fugi na ścianach i w podłodze, a te w gor-
szym stanie zostały wymienione. Pracom 
remontowym poddane zostały także scho-
dy. Część stopnic i podstopnic wymienio-
no. Ściany i sufity przejścia zostały odma-
lowane, odnowiono oświetlenie. Wcześniej 
uszczelnione zostały sufity, zabezpieczono 
górną część tunelu (od strony torów kolejo-
wych) przed przeciekami. W tunelu zamon-
towano kamery i teraz całe przejście pod-
ziemne objęte jest monitoringiem. Ten re-
mont został sfinansowany ze środków PKP, 
jednakże znajduje się w zasięgu naszych za-
interesowań, ponieważ służy mieszkańcom 
naszego miasta.

Podobnie jest z remontem dworca PKP. 
Prace budowlane trwają. Zbijane są tynki 

na elewacji zewnętrznej, następują wybu-
rzenia dawnych ścian wewnątrz, częściowo 
wykonana została już izolacja fundamen-
tów budynku i te prace są kontynuowane. 
Sukcesywnie roboty nabierają tempa. Wy-
konawcą jest firma „Ładbud” z Tarnowa. Za-
kończenie tej inwestycji jest przewidziane 
na koniec maja 2012 roku.

Aktualnie przed budynkiem ustawione 
zostały dwa kontenery dla kas biletowych 
i pasażerów. Jeden dla PKP Cargo, drugi dla 
PKP Polskie Linie Kolejowe czyli dla prze-
wozów pasażerskich. Spełniają one również 
funkcję poczekalni.

W nowych wnętrzach dworca mieścić się 
będą nie tylko kasy biletowe i poczekalnie, 
również oddzielna sala dla matek z dziećmi, 
toalety, także dla osób niepełnosprawnych, 
winda, pojawią się pomieszczenia usługo-
we – może kawiarenka internetowa. Nieza-
leżnie od tego w pobliżu dworca powstanie 
budynek o powierzchni 120 m kw. podzie-
lony na segmenty, przeznaczony na dzia-
łalność gospodarczą, a jego zarządcą bę-
dzie PKP. Przed dworcem przewidziano 60 
miejsc parkingowych oraz zatoczki dla bu-
sów. W granicach terenu PKP zostanie po-
łożona nowa nawierzchnia asfaltowa. War-
tość robót to 5,2 mln złotych. Całość pokry-
wa PKP korzystając z dotacji unijnej.

Najważniejsze inwestycje, które przygo-
towujemy na następny rok, to rozbudowa 
i modernizacja Miejskiego Centrum Kul-
tury oraz remont Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej.

Otrzymaliśmy pieniądze na długo ocze-
kiwany remont MCK. Jest to dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego w wysoko-
ści 3 mln złotych – maksymalna kwota, jaką 
można było uzyskać.

Od ulicy Kopernika powstaną dwa nowe 
dwukondygnacyjne segmenty przylegają-

Inwestycje w mieście
ul. Franciszkańska

Plac zabaw przy sP3
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 informator urzędowy 
ce do dotychczasowego budynku, kapital-
nemu remontowi zostanie poddane jego 
wnętrze. Wymienione zostaną wszystkie 
instalacje elektryczne, kanalizacyjne, cen-
tralnego ogrzewania, wymieniona zostanie 
stolarka okienna, obiekt zostanie docieplo-
ny. W budynku powstaną nowe pomiesz-
czenia. Całkowicie zostanie przebudowana, 
nowocześnie wyposażona sala kinowo-wi-
dowiskowa. Zmieni się też otoczenie Miej-
skiego Centrum Kultury, będzie znacznie 
ładniejsze.

Od strony ulicy Kopernika powstanie 
parking z kostki betonowej o powierzchni 
1450 metrów kwadratowych z wyznaczony-
mi miejscami do parkowania dla osób nie-
pełnosprawnych.

Przy jednym z nowych segmentów będzie 
pochylnia umożliwiająca osobom niepełno-
sprawnym wjazd do budynku, a schody zo-
staną wyposażone w schodołaz umożliwia-
jący im korzystanie z pomieszczeń na pię-
trze.

Od nowego roku kalendarzowego roz-
pocznie się również remont Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Leżajsku. Inwestycja ta bę-
dzie realizowana w ramach projektu „Rewi-
talizacja i zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej wokół zabytkowego rynku miejskie-
go w Leżajsku” dofinansowanego również 
z funduszu Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Aktualnie pracujemy nad budżetem na 
nowy 2012 rok i uwzględniamy w nim wy-
konanie tych dwóch najważniejszych na 
nadchodzący rok inwestycji miejskich. We-
dług projektu remont Miejskiego Centrum 
Kultury kosztować ma 3,6 mln złotych, dofi-
nansowanie otrzymamy w wysokości 3 mln 
złotych, a zatem z kasy miejskiej będziemy 
musieli dołożyć 600 tysięcy złotych. To in-
westycja, która od wielu lat wymagała reali-
zacji. Remont zabytkowego budynku, daw-
niej siedziby „Proświty”, w którym mieści się 
obecnie Miejska Biblioteka Publiczna, kosz-
tować ma 2,4 mln zł, z tego wkład własny to 
połowa kosztów. A zatem ponad milion zło-
tych będziemy musieli wygospodarować na 
ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta. 
Jestem przekonany, że warto!

W kolejnych wydaniach „Biuletynu Miej-
skiego” będziemy informować o postępie 
prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych 
tych obiektów.

ul. Lipy

wybory parlamentarne
2011

W niedzielę, 9 października br. przeprowadzone zostały wybory do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Leżajsku
Okręg wyborczy nr 23 obejmował część województwa podkarpackiego i obszary po-

wiatów: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszow-
ski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: 
Rzeszów i Tarnobrzeg. 

W tym okręgu wyborczym wybierano 15 posłów.

wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Leżajsku
Okręg wyborczy nr 54 obejmował część województwa podkarpackiego z obszarami po-

wiatów: leżajskim, leżajskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim oraz Tarnobrzegiem jako mia-
stem na prawach powiatu. 

W tym okręgu wybierano 1 senatora.
W Leżajsku na ogólną liczbę mieszkańców 14 376 uprawnionych do głosowania było 

11 749 osób. Głosy oddawano w 9 obwodach. 

wyniki głosowania na senatorów:
1. Janina Sagatowska – 2405 głosów, 2. Zygmunt Cholewiński – 2034 głosy, pozostali 

kandydaci: Grzegorz Kida, Romuald Szeremietiew, Janusz Cisek i Konrad Hernik otrzyma-
li mniej niż 500 głosów.

wyniki głosowania na posłów 
– uplasowani na pierwszych miejscach:

• lista nr 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: Stanisław Ożóg – 673 gł. (11,57% 
ważnych); • lista nr 2 Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza: Robert Stawarz – 45 gł. 
(0,77%); • lista nr 3 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej: Tomasz Kamiński 
– 102 gł. (1,75%); • lista nr 4 Komitet Wyborczy Ruch Palikota: Dariusz Dziadzio – 109 gł. 
(1,87%); • lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: Jan Bury – 94 gł. (1,62%); 
• lista nr 6 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy-Sierpień 80: Jerzy Wróbel – 15 gł. (0,26%); 
• lista nr 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: Zbigniew Rynasiewicz – 2178 gł. 
(37,45 %); • lista nr 8 Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera: 
Roman Szostek – 2 gł. (0,03%); • lista nr 9 Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Kor-
wina-Mikke: Mateusz Koguc – 68 gł. (1,17%); • lista nr 10 Komitet Wyborczy Prawica: Wie-
sław Walat – 2 gł. (0,03% ważnych głosów).

Ogólnie w powiecie leżajskim
Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która zdecydowanie zwyciężyła na Podkarpaciu, nie 

tylko w Rzeszowie, ale też w większości gmin powiatów: rzeszowskiego, leżajskiego, łań-
cuckiego i strzyżowskiego. Platforma Obywatelska RP wygrała tylko w Leżajsku i Grodzi-
sku Dolnym. 

wyniki w procentach – Miasto Leżajsk:
• PO – 40,72 proc., • PiS – 40,28 proc., • RP – 5,73 proc., • PSL –3,42 proc., • SLD – 1,45 

proc. 

Posłowie i Senatorowie z Podkarpacia:
Sejm – 26 posłów
• PiS: Stanisław Ożóg - geodeta, Zbigniew Chmielowiec – inżynier, Józefa Hrynkiewicz 

– profesor UW, Andrzej Szlachta – wykładowca UR, Kazimierz Moskal – nauczyciel, Jan Wa-
rzecha – ekonomista, Krzysztof Popiołek – inżynier, Kazimierz Gołojuch – inżynier, Marek 
Kuchciński – poseł, Mieczysław Golba – przedsiębiorca, Piotr Babinetz – historyk, Stani-
sław Piotrowicz – polityk, Bogdan Rzońca – nauczyciel, Kazimierz Ziobro – urzędnik,
• PO: Zbigniew Rynasiewicz – historyk, Krystyna Skowrońska – bankowiec, Renata 

Butryn – nauczyciel, Mirosław Pluta - nauczyciel, Małgorzata Chomycz – filolog klasycz-
ny, Piotr Tomański – samorządowiec, Marek Rząsa – nauczyciel,
• PSL: Jan Bury – prawnik, Mieczysław Kasprzak – inżynier rolnik,
• Ruch Palikota: Dariusz Dziadzio – przedsiębiorca, Małgorzata Marcinkiewicz – przed-

siębiorca, SLD: Tomasz Kamiński – socjolog.

Senat – 5 senatorów 
PiS: Kazimierz Jaworski – rolnik, Andrzej Matusiewicz – adwokat, Janina Sagatowska 

– prawnik, Władysław Ortyl – inżynier i Alicja Zając – działaczka społeczna (wdowa po se-
natorze Stanisławie Zającu).
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 wywiad miesiąca
Rozmowa
z Krzysztofem Żyrkiem
dyrektorem Browaru w Leżajsku

• Ostatnio podczas Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich z rąk prezesa 
Kapituły Stowarzyszenia im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego Eugeniusza Grzeszcza-
ka oraz ministra rolnictwa Marka Sawic-
kiego odebrał Pan okazały puchar. Jaka 
to była nagroda?
• Tą cenną nagrodą jest tytuł: „Polski Pro-

ducent Żywności 2011” dla Piwa Leżajsk Peł-
ne. Browar w Leżajsku otrzymał go jako je-
dyny z browarów w Polsce.
• Czy tytułowi towarzyszą też gratyfi-

kacje finansowe?
• Nie. Ale mamy prawo używania tego 

tytułu na naszym wyrobie. Tytuł upoważnia 
nas także do członkostwa w Klubie Polskich 
Producentów Żywności będącego człon-
kiem Rady Gospodarki Żywnościowej usy-
tuowanej przy ministrze rolnictwa. Ranga 
wyróżnienia stwarza możliwości promocyj-
ne, które z pewnością przyczynią się do po-
zyskania kolejnych rynków i nowych kon-
sumentów. Na co dzień konsumenci doce-
niają piwo Leżajsk – widzimy to w wynikach 
sprzedaży, która systematycznie rośnie. Do-
dam, że podczas uroczystości wręczania na-
gród, kiedy wyczytano Browar Leżajsk, spo-
tkaliśmy się z wielkim aplauzem na sali. To 
znaczy, że nasz produkt jest dobrze znany 
i doceniany.
• Czuł Pan satysfakcję?
• Naturalnie. Jestem dumny, że w na-

szym Browarze produkujemy tak wspania-
łe piwo, które zostało wyróżnione tą nagro-
dą. Chciałbym podziękować wszystkim pra-
cownikom Browaru, za to, że będąc wiernym 
wielowiekowych tradycji piwowarskich wa-

rzą tak wspaniałe piwo. To przede wszyst-
kim ich zasługa. Pragnę podziękować za pa-
sję, dzięki której tworzą to niepowtarzalne 
piwo Leżajsk, dobrze znane i sprzedawane 
w całym kraju.
• Żaden piwowar nie zdradzi swych ta-

jemnic towarzyszących procesowi wa-
rzenia piwa. A jednak zapytam: dlacze-
go piwo Leżajsk jest takie dobre?

• Jedna z tajemnic tkwi w regionie i jego 
klimacie. Podkarpacie kojarzone jest z tra-
dycjami piwowarskimi, wspaniałą wodą, 
aromatycznym chmielem. Druga tajemnica 
tkwi w kunszcie naszych piwowarów i wła-
śnie cała ta kompozycja sprawia, że klient 
z satysfakcją wraca do tego naszego piwa.
• Co kapituła konkursu na najlepsze-

go producenta żywności brała pod uwa-
gę przyznając nagrodę? Jakie były kry-
teria?
• Produkty oceniało grono specjalistów, 

którzy bardzo wnikliwie badali przedstawio-
ne produkty pod względem jakości, smaku, 
zapachu, estetyki. Wszystkie te aspekty były 
brane pod uwagę.
• Czy konkurencja była duża?
• Konkurs ten na poziomie regionalnym 

organizowany jest przez Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego. Jego laureaci 
przechodzą do konkursu ogólnopolskie-
go, któremu patronuje Ministerstwo Rol-
nictwa. W tym etapie uczestniczyło 90 firm 
z różnych branż przemysłu spożywczego. 
Spośród nich Kapituła wybrała 37 firm, któ-
re otrzymały tę prestiżową nagrodę.

• Jakimi jeszcze nagrodami może się 
pochwalić leżajski Browar?
• W latach 2009 i 2010 w konkursie Agro-

Polska otrzymaliśmy wyróżnienia. Z kolei 
w 2011 roku Browar w Leżajsku otrzymał 
prestiżową nagrodę: „Filar polskiej gospo-
darki 2010”. Nagroda ta przyznawana jest fir-
mom, które są ważne w swych regionach, nie 
tylko ze względu na sferę działania, ale tak-
że mają znaczenie dla społecznej lokalności. 
Przyznaje ją kapituła lokalna, która patrząc 
na współpracę w ramach dialogu społeczne-
go, ocenia w aktywność firmy we wspieraniu 
działalności kulturalnej, sportowej, prozdro-
wotnej, naukowej i na tej podstawie przy-
znaje jej nagrodę. Tej nagrodzie patronuje 
ogólnopolskie pismo „Puls biznesu”.
• Koncern Heineken także przyznaje 

nagrody?
• W 2010 roku zostaliśmy nominowani do 

brązowej nagrody Heinekena. Jest to pierw-
sza z trzech nagród, jakie Heineken przyzna-
je najlepszym browarom. Nie jest to trzecie 
miejsce jak w sporcie: złoto, srebro czy brąz. 
Jest to pierwsza nagroda, która została tak 
zdefiniowana przez Heinekena. Browar w Le-
żajsku był w pierwszej siódemce wszystkich 
browarów Heinekena, a jest ich na świecie 
około 160.
• Za co została przyznana Browarowi 

w Leżajsku?
• Najkrócej można by powiedzieć, że za 

wyniki produkcji na podstawie zaangażo-
wania w system TPM. Jest to system, któ-
ry wywodzi się z Japonii, stworzony został 
w latach 50 minionego wieku. Obecnie jest 
wdrażany we wszystkich browarach Heine-
kena.

Piwo Leżajsk ma się dobrze! 
Browar zbiera nagrody

Dyrektor Browaru w Leżajsku Krzysztof Żyrek 
i minister rolnictwa Marek Sawicki.
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• Na czym on polega?
• Na likwidowaniu wszelkich strat po-

wstałych podczas produkcji. Tym samym 
gwarantujemy nie tylko jakość samego 
opakowania, ale przede wszystkim tego, co 
się w nim znajduje. Ta nagroda Heinekena 
była przyznana w 2010 roku. Mieliśmy dwu-
dniowy audyt, który został przeprowadzony 
przez najwyższe kierownictwo Heinekena. 
Cały browar był „prześwietlany”. Tu rzecz po-
lega na tym, że nie chodzi o wyniki osiągnię-
te jednorazowo, ale o to by były one stale 
utrzymywane. Aby to osiągnąć, trzeba za-
stosować odpowiednią metodologię. Meto-
dologia TPM gwarantuje nam stałość osią-
ganych wyników.
• Sądząc po tych nagrodach wyniki są 

chyba zadowalające?
• Mamy stabilizację na rynku polskim. 

Piwo Leżajsk sprzedaje się dobrze, notuje-
my dobre wyniki. Za wcześnie jeszcze, żeby 
podsumować ten rok, ale wiemy, że nasze 
piwo jest doceniane przez konsumentów 
i to nas cieszy.
• Plany na przyszłość – może podwoje-

nie produkcji tego złotego trunku?
• Mamy w zanadrzu kilka projektów zwią-

zanych z naszym piwem. Myślę, że w nie-
długim czasie będziemy mogli powiedzieć 
więcej. W tym roku dużym sukcesem było 
wprowadzenie przez nas na rynek niepaste-
ryzowanego piwa Leżajsk. Ma ono wyjątko-
wy smak i charakter, klienci bardzo je sobie 
chwalą. Tak dobrze się sprzedaje, że czasem 
go nawet brakuje.
• Jak w Brukseli?
• Tak, w Brukseli rzeczywiście zabrakło 

naszego piwa. Nie spodziewaliśmy się, że 
aż tak wszystkim zasmakuje. Pojawiły się 
po tym wydarzeniu publikacje, w których 
mocno akcentowana była nasza obecność, 
to znaczy obecność produktu naszego Bro-
waru – Piwa Leżajsk. A było to 20 września 
tego roku. W związku z tym, że Polska obję-
ła przewodnictwo w Unii Europejskiej, nasz 
region pod przewodnictwem Wojewody 
i Marszałka Województwa Podkarpackiego 
zorganizował Dzień Regionalny pod tytułem 
„Innowacyjne Podkarpacie”.
• Kilka lat temu browar przechodził 

absolutne odrodzenie, montowano no-
woczesne linie, zwożono nowe tankofer-
mentatory. Czy ta rewolucja technolo-
giczna została już zakończona?
• Wszystko zależy od konsumpcji piwa 

w Polsce. Jestem optymistą. Natomiast ten 
fakt musi znaleźć potwierdzenie w liczbach 
i dopiero na tej podstawie możemy plano-
wać dalszy rozwój naszego browaru.
• O jakich inicjatywach Browaru poza 

produkcją warto wspomnieć?
• Na pewno jedną z nich jest program dia-

logu społecznego, który ma za zadanie reali-
zować wszystkie inicjatywy ważne a przede 
wszystkim oczekiwane przez lokalne społe-
czeństwo. Obszar jest ogromny – począw-
szy od kultury, nauki, poprzez zdrowie, biz-
nes, współpracę z biznesem, sponsorowa-
nie różnych wydarzeń kulturalnych, spor-
towych. Przykładem tego jest mecz piłki 

siatkowej w Leżajsku, jaki został zorganizo-
wany we wrześniu pomiędzy mistrzowski-
mi drużynami ASSECO Resovia i zespołem 
z Rumunii REMAT ZALAU. Browar w Leżaj-
sku jest sponsorem klubu ASSECO Resovia. 
Tu na miejscu jesteśmy sponsorem oficjal-
nym Klubu „Pogoń Leżajsk”. Sponsoruje-
my też imprezy kulturalne: Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Organowej i Kameral-
nej, Dni Leżajska, Jazz Festiwal, Dzień Trzech 
Kultur. Od dwóch lat włączmy się w sponso-
ring Festiwalu Muzyki Poważnej w Łańcucie, 
mamy w nim swój dzień, bo jesteśmy jedy-
nym sponsorem tego koncertu tego dnia. 
Ostatnio sponsorowaliśmy również Akcję 
„Bezpieczne Wakacje”.

Mamy cały blok programów tematycz-
nych, które stopniowo wdrażamy. Pierw-
sze spotkanie dotyczące programu „Dia-
log społeczny” odbyło się marcu tego roku 
w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Później w ra-
mach tego programu odbyliśmy spotkanie 
z przedstawicielami samorządów, instytu-
cji, straży pożarnej, policji, szkół, ośrodków 
pomocy społecznej i wybraliśmy kilka klu-
czowych programów dla społeczeństwa. 
Jednym z nich jest „Koalicja dla trzeźwo-
ści”. Chcemy w nim promować odpowied-
ni sposób spożywania alkoholu, piwa. W lip-
cu odbyło się na ten temat spotkanie u nas, 
w Browarze. Wybraliśmy Gimnazjum Miej-
skie i wspólnie będziemy realizować ten 
program. W programie tym uczestnikami 
są nie tylko uczniowie, ale również rodzice 
i nauczyciele. Pierwsze warsztaty odbyły się 
na przełomie września i października. Pro-
gram finansowany jest przez Browar w Le-
żajsku.

Wszystkie te aktywności dowodzą naszej 
aktywnej współpracy z lokalną społeczno-
ścią.
• Program ochrony środowiska – jest 

w fazie opracowania czy wdrażania?
• Ten program zaczęliśmy wdrażać o wie-

le wcześniej niż dialog społeczny, bo od kil-
ku lat jesteśmy inicjatorem takich akcji eko-
logicznych, w który angażujemy nie tylko 
pracowników Browaru, ale również firmy, 
z którymi współpracujemy i które sponso-
rujemy. Tradycyjnie już w dniu światowe-
go święta Ziemi 22 kwietnia browar orga-
nizuje akcje ekologiczne gdzie porządkuje-
my konkretne tereny – to są ciekawe spo-
tkania a przy okazji edukacja ekologiczna; 
młodzież otwierała oczy ze zdumienia, że 
można aż tak zaśmiecić las. Staramy się też 
minimalizować wpływ Browaru na środo-
wisko naturalne. Muszę dodać, że filar śro-
dowiskowy w ramach systemu TPM, o któ-
rym wcześniej wspomniałem, jest jednym 
z najlepszych i najbardziej zaawansowa-
nych w grupie naszych browarów. Pod tym 
względem jesteśmy przodującym browa-
rem w Grupie Żywiec.

Mamy jeszcze program „Zielony Browar”, 
ale o tym powiem może kiedy indziej.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara woś-Lisiecka

czątkowego. Na wystawie pokazała prace 
wykonane haftem krzyżykowym.

Halina Zygmunt. Wieloletnia nauczy-
cielka matematyki w Szkole Podstawowej 
nr 2 i nr 4w Leżajsku. Od wielu lat zajmu-
je się poezją. Pisze wiersze dla dzieci i doro-
słych. Należy do poetyckiego klubu działa-
jącego przy Miejskim Centrum Kultury w Le-
żajsku „Na marginesie”. Podczas przeglądu 
zaprezentowała swój tomik wierszy „Z głę-
bi serca”.

Wiesław Karasiński. Nauczyciel histo-
rii, dyrektor Zespołu Szkół w Wierzawicach. 
Podczas Przeglądu zaprezentował swoją 
książkę historyczną „Możnych kochanie”.

Mariusz Tenerowicz. Z wykształcenia 
historyk, z zamiłowania filolog. Nauczyciel 
języka angielskiego w Gimnazjum Miej-
skim w Leżajsku. Poeta, laureat wielu zna-
czących nagród w konkursach ogólnopol-
skich. Podczas Przeglądu zaprezentował to-
mik wierszy „Poza ciemnokrąg”. Za tę książ-
kę otrzymał „Złote pióro” nagrodę literacką 
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich.

Małgorzata Sztyrak. Nauczyciel języka 
polskiego i plastyki w Zespole Szkół w Kury-
łówce. Ukończyła w Krakowie dwustopnio-
wy kurs pisania ikon. Na wystawie pokaza-
ła ikony wykonane przez siebie tradycyjną 
techniką tempery jajowej. 

Monika Lizak. Nauczycielka języka pol-
skiego w Zespole Szkół Licealnych w Leżaj-
sku o wielu różnorodnych zainteresowa-
niach artystycznych. Na wystawie zapre-
zentowała serwetki i obrusy wykonane szy-
dełkiem.

Marta Mach. Wieloletnia nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr2. Na wystawie po-
kazała obrazy haftowane krzyżykiem.

Anna Węglarz. Ukończyła biologię w UMCS 
w Lublinie. Pracuje w Zespole Szkół Technicz-
nych w Leżajsku. Jest członkiem Związku Pol-
skich Fotografików Przyrody Okręgu Rozto-
czańsko-Podkarpackiego Absolwentka War-
szawskiej Szkoły Fotografii. Uczestniczka wie-
lu krajowych i zagranicznych plenerów foto-
graficznych. Autorka wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. Laureatka ogólnopolskich kon-
kursów fotograficznych. Jej zdjęcia znajdują 
się w wielu książkach, m.in. „Las polski”, Ru-
munia – kraj przyjaznych ludzi”.

Halina Gdula. Pracuje w Przedszkolu 
Miejskim nr 4. Na wystawie pokazała kwia-
ty z bibuły.

Maria Martula. Uczyła w Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku przedmiotów za-
wodowych w klasach rolniczych. Na wysta-
wie zaprezentowała serwetki wykonane szy-
dełkiem i bukiety kwiatów z papieru i jesien-
nych liści.

(hb)
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wielokulturowe 
spotkanie w Leżajsku

4 września br. na placu targowym przy 
ul. Wł. Sikorskiego w Leżajsku odbyło się 
IX Spotkanie Trzech Kultur. Była to wy-
jątkowa impreza w wyjątkowym miej-
scu. Dwie sceny i wielkie gwiazdy pol-
skiej oraz ukraińskiej estrady. Całość od-
była się pod honorowym patronatem 
Zbigniewa Rynasiewicza – Posła na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem przedsięwzięcia, które podjęto już 
po raz dziewiąty, jest przypomnienie korze-
ni, z których wyrasta kultura naszego mia-
sta. Jej bazą jest nie tylko tradycja polska, 
ale także ukraińska i żydowska. Przed laty 

nasze ziemie zamieszkiwane były przez róż-
ne nacje, rozwijały one swoją kulturę równo-
legle, pozwalając na to, aby te różne światy 
przenikały się i stanowiły jedną całość.

Kulturę polską na festiwalu reprezentował 
zespół KAPELA ZE WSI WARSZAWA.

Kulturę żydowską przybliżył krakowski ze-
spół KROKE grający muzykę klezmerską.

Gościem z Ukrainy był zespół HAYDAMA-
KY reprezentujący „kozacki rock” – mieszan-
kę motywów muzyki etnicznej, rocka i niesa-
mowitej energii scenicznej. Wspaniały kon-
takt z publicznością i wyśmienita muzyka.

Nie zabrakło również naszych rodzimych 
artystów. Kulturę naszego regionu zapre-
zentowali: Zespół Pieśni i Tańca SAN, Dzie-
cięcy Zespół Tańca Ludowego HAJDUCZKI 
oraz Orkiestra Rozrywkowa i Mażoretki NCK 
Sokół w Nisku.

Podczas festiwalu można było także po-
znać lokalnych artystów i ich dzieła podczas 
kiermaszu rękodzieła artystycznego.

Organizatorami festiwalu było Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku i Mia-
sto Leżajsk.

Zorganizowanie tak wielkiego festiwa-
lu było możliwe dzięki pomocy finanso-
wej Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Programu „Wydarze-
nia artystyczne” Priorytet „Muzyka”.

Nieocenioną rolę mają tu także spon-
sorzy i instytucje wspomagające, któ-
rym dziękujemy z ogromną wdzięczno-
ścią. A są to: Powiat Leżajski, Gmina Le-
żajsk, Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżaj-
sku, Hortino ZPOW w Leżajsku, Elektro-

ciepłownia Nowa Sarzyna, Miejski Za-
kład Komunalny w Leżajsku, Owens Illi-
nois Sprzedaż i Dystrybucja oraz Owens 
Illinois Produkcja Polska w Jarosławiu, 
BMF Polska S.A., Integral Rzeszów, Ter-
moinstal Łańcut, Iglobud Leżajsk, Zakład 
Mięsny SMAK GÓRNO, Sklep Rolnik w Le-
żajsku, PBS Bank.

A. Ruszak
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Kolejny sukces „Leliwy”
W dniach 1–8 lipca br. Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, działający przy Miejskim Cen-

trum Kultury wziął udział w II Międzynarodowym Przeglądzie Folkloru – Piosenki i Tań-
ca „Folklor świata” oraz warsztatach folkloru w Zduńskiej Woli. Wrócili „z tarczą”: • gru-
pa dziecięca „Mała Leliwa” – III miejsce, • grupa młodzieżowa „Leliwa” – wyróżnienie.

Z sentymentem wspominają pobyt na 
tym Przeglądzie. Już w drodze zaczął padać 
deszcz i zrobiło się zimno, a Przegląd zapla-
nowany był na scenie plenerowej. Piątkowe 
próby odbywały się w deszczu, podobnie 
jak wieczorne spotkanie integracyjne – dla 
zaakcentowania objęcia przez Polskę Prezy-
dencji w Unii Europejskiej. Wieczorem śpie-
waliśmy przyśpiewki i tańczyliśmy tańce rze-
szowskie, promując nasz region w TV Łódź.

Przegląd konkursowy. „Mała Leliwa” mia-
ła 2 wejścia: tańce lasowiackie i krakowiaka, 
„Leliwa” natomiast zaprezentowała się w su-
icie tańców rzeszowskich. Obie grupy wypa-
dły bardzo dobrze. Wyniki miały być poda-
ne po paradzie, czyli „barwnym korowodzie” 
ulicami Zduńskiej Woli. Ogłoszono kwalifika-
cje do Koncertu Galowego – przewidziano 
w nim występ dwóch zespołów z Leżajska: 
„Leliwy” i „Małej Leliwy”. Ostatecznie w swo-
ich kategoriach wiekowych „Mała Leliwa” za-
jęła III miejsce, a „Leliwa” – wyróżnienie. Na-
stępnego dnia wszystkie zespoły wyjechały 
z występami do okolicznych miejscowości. 
Dostaliśmy statuetkę i zostaliśmy zaprosze-
ni do Opoczna.

Następnego dnia pojechaliśmy do Łodzi 
zwiedzać Manufaktury, Experymentarium 
i sławną ulicę Piotrkowską. W Experymen-
tarium, w Sali Doświadczania Świata mo-
gliśmy wszystkiego dotknąć i wypróbować, 
poznać jak działa świat zmysłów i na czym 
polegają złudzenia optyczne. Manufaktura 
zaś, jedno z największych centrów handlo-
wo-usługowo-rozrywkowych w Polsce i jed-
no z największych w Europie Środkowej, po-

wstało na terenach dawnych zakładów fa-
brykanta łódzkiego Izraela Poznańskiego. 
Potem przespacerowaliśmy się ulicą Piotr-
kowską, czarującą pięknem zabytkowych, 
urokliwych kamienic.

Wieczorem odbyły warsztaty taneczne, 
które prowadził Jacek Lewandowski, cho-
reograf z Opoczna. Następnego dnia był 
wyjazd do Wojsławic i zwiedzanie zespołu 
dworsko-pałacowego, w którym obecnie 
mieści się Zespół Szkół Rolniczych i Izba Re-
gionalna ze zbiorami folkloru oraz tradycji 
ludowych regionu sieradzkiego. W Muzeum 
Historii Miasta Zduńska Wola obejrzeliśmy 
archiwalia związane z dziejami miasta oraz 
kilka stałych ekspozycji, Dom Tkaczy i Mu-
zeum – Dom Urodzin św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego.

W kolejnym dniu zwiedziliśmy Wieluń, 
25-tysięczne miasteczko, „sławne” w ostat-
nich latach, bo odkryto, że właśnie tu spa-
dły pierwsze bomby 1 września 1939 r., na 
kilka minut przed salwą pancernika Schle-
swig-Holstein w kierunku Westerplatte i to 
właśnie w tu rozpoczęła się II wojna świa-
towa. Następnie Ożarów i Muzeum Wnętrz 
Dworskich ze zgromadzonymi pamiątka-
mi po bogatych rodach ziemi wieluńskiej, 
otoczone parkiem z okazami starych drzew. 
Pojechaliśmy jeszcze do Załęcza Wielkiego, 
gdzie w środku lasów, w Załęczańskim Parku 
Krajobrazowym mieści się harcerski ośrodek 
„Nadwarciański Gród”. Przeszliśmy się kawa-
łek ścieżkami dydaktyczno-rekreacyjnymi: 
„Źródełko” (cała ma 6 km!) i „Ośrodek” (3,3 
km!), przepłynęliśmy promem Wartę tam 
i z powrotem, obmyliśmy się wodą ze świę-
tego źródełka, przy którym w 1856 r. objawi-
ła się Matka Boska. Następnego dnia odby-
ła się wycieczka na tarasy widokowe kopal-
ni odkrywkowej węgla brunatnego w Beł-
chatowie. Zobaczyliśmy „największą dziu-
rę w ziemi w środkowej Europie”. Potem już 
ostatnie zwiedzanie – Kleszczów, najbogat-
sza z gmin w Polsce dla nas ważna z powo-
du kompleksu basenów, w których pławili-
śmy się przez całe dwie godziny. Wieczorem 
– jak codziennie – odbywały się warsztaty 

taneczne.
Ten wyjazd sponsorowali: Elek-

trociepłownia Sp. z o.o. w No-
wej Sarzynie, Grupa Żywiec S. 
A. Browar w Leżajsku, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Leżajsku 
oraz Krystyna i Henryk Berezie-
wicz Skład Części Zamiennych 
S.C. w Leżajsku, Bank Spółdziel-
czy w Leżajsku. Darczyńcom kie-
rownictwo, rodzice i członkowie 
ZPiT „Leliwa” składają serdeczne 
podziękowania.

Wszystkich, którzy chcieliby 
wstąpić do zespołu „Leliwa”, ser-
decznie zapraszamy.

Elżbieta Kuźma

wrześniowa 
zaduma

Miesiąc wrzesień zawsze skłania nas 
Polaków do głębokiej refleksji nad losa-
mi Ojczyzny oraz kwestią patriotyzmu.

Rozpoczęta 1 września 1939 roku atakiem 
Niemiec na Polskę II wojna światowa trwa-
ła 6 lat i dotknęła bezpośrednio lub pośred-
nio cały niemal glob ziemski. Wojna obron-
na Polski we wrześniu 1939 roku obfituje 
w przykłady nie tylko postaw patriotycz-
nych, ale wręcz heroizmu. Polski żołnierz 
prowadził nierówną walkę z hitlerowskimi 
Niemcami jak i od 17 września 1939 r. Związ-
kiem Sowieckim.

16 września br. w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku odbyło się uroczyste otwar-
cie wystawy pt. „Katyń. Zbrodnia, która miała 
być zapomniana”. Wystawa powstała w rze-
szowskim oddziale Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Przedstawiono na niej miedzy innymi 
ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców 
oraz unikatowe zdjęcia z ekshumacji prze-
prowadzonych wiosną 1943 r. oraz w latach 
dziewięćdziesiątych XX w.

Otwarcia wystawy, której organizatorem 
jest Miejskie Centrum Kultury – Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, dokonał 
pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN w Rzeszowie pan Michał Kalisz, 
oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Leżajskiej, współorganizatora wystawy pan 
Leszek Sarzyński. Wystawa była prezento-
wana w sali kameralnej MCK i otwarta dla 
mieszkańców miasta do końca września.

Iwona tofilska

Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
wyspiańskiego w Leżajsku

Spotkanie autorskie
16 października br. w Bibliotece Pu-

blicznej im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Leżajsku odbyło się spotkanie autor-
skie z Krystyną Rodowską.

Tematem spotkania była prezentacja naj-
nowszej antologii poezji latynoamerykań-
skiej pt. „Umocz wargi w kamieniu”.

Krystyna Rodowska to poetka, tłumacz-
ka, krytyk literacki i eseistka. Od wielu lat 
współpracuje z czasopismem „Literatura na 
świecie”, w którym przed laty była redakto-
rem działu literatury hiszpańskojęzycznej. 
Za książkę Na dole płomień, w górze płomień 
otrzymała wyróżnienie Fundacji Kultury. 
Jest laureatką kilku nagród: m.in. za tłuma-
czenia poezji latynoamerykańskiej oraz za 
przekład Ceremonii żałobnych Jeana Gene-
ta a także nagrody ZAIKS-u za wybitne osią-
gnięcia w zakresie przekładów z literatury 
francuskiej i hiszpańskojęzycznej.

Spotkanie poprowadził Jerzy Fąfara z Pod-
karpackiego Instytutu Książki i Marketingu, 
znany rzeszowski poeta i prozaik, autor słu-
chowisk.

(am)
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Nowe kompetencje 
ekonomistów i logistyków

W Zespole Szkół Licealnych a konkretnie w Technikum nr 2 w Leżajsku jest realizo-
wany od maja 2010 roku projekt: „Kompetentny ekonomista i logistyk – sukces na ryn-
ku – edukacyjno-zawodowym!”

Celem projektu jest wyrównanie szans 
edukacyjnych 72 uczniów z Technikum Eko-
nomicznego oraz z Technikum Logistycz-
nego poprzez podniesienie, dostosowanie 
i rozszerzenie ich kompetencji kluczowych 
do potrzeb rynku pracy przy wsparciu peda-
gogiczno – psychologicznym i doradcy za-
wodowego. Projekt jest realizowany w ra-
mach Działania nr 9.2 Priorytetu nr IX PO KL. 
Realizację projektu rozpoczęły warsztaty „To 
zawód dla Ciebie”, prowadzone przez dorad-
cę zawodowego PUP w Leżajsku, oraz spo-
tkania z przedsiębiorcami na temat: „Suk-
ces nie zależy od płci”. Uczniowie w sześciu 
12-osobowych grupach odbyli też warszta-
ty pedagogiczno-motywacyjne dotyczące 
technik i metod szybkiego zapamiętywania. 
Trwają również stałe dyżury pedagoga i psy-
chologa – ma miejsce poradnictwo indywi-
dualne, rozwiązywanie problemów uczniów 
oraz motywowanie ich do nauki.

Rozpoczął działalność Szkolny Ośrodek 
Kariery, gdzie każdy uczeń może przy wspar-
ciu doradcy zawodowego zaplanować swo-
ją przyszłość w zakresie możliwości kształ-
cenia zawodowego na poziomie wyższym, 
pozna zasady rządzące rynkiem pracy, uzy-
ska informacje o aktualnym rynku pracy, po-
zna podstawy prawa pracy, uzyska wsparcie 
w zakresie badań i porad uwzględniających 
indywidualne możliwości i predyspozycje 
psychofizyczne i percepcyjne. SzOK wypo-
sażony został w niezbędną literaturę i pro-
gramy komputerowe do badań predyspozy-
cji i zainteresowań zawodowych oraz orien-
tacji zawodowej. W trakcie dyżurów doradcy 
zawodowego uczniowie rozwiązując testy 
poznają swoje możliwości rozwoju i mogą 
przy wsparciu doradcy kształtować świado-
mie swoją indywidualną ścieżkę kariery. W 
celu poznania funkcjonowania rynku pracy 
uczniowie wzięli udział w Międzynarodo-
wych Targach Pracy WorkExpo.

Istotą projektu oprócz powyższych dzia-
łań jest podnoszenie kompetencji zawodo-
wych uczniów – to działanie rozpoczęło się 
realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównaw-
czych z języka angielskiego. W ramach tych 
zajęć uczniowie wyrównali zaległości pro-
gramowe, a obecnie rozszerzają swoją wie-
dzę o słownictwo zawodowe. Dla czterech 
12-osobowych grup uczniów Technikum 
Ekonomicznego rozpoczęto realizację zajęć 
w programie Insert – moduły: Subiekt, Rewi-

zor i Gratyfikant oraz dla dwóch 12-osobo-
wych grup uczniów Technikum Logistyczne-
go w programie SpedTrans SQL. Wybór pro-
gramów jest zbieżny z potrzebami lokalne-
go rynku pracy. Zajęcia będą się kończyły 
uzyskaniem certyfikatów ze znajomości pro-
gramu po zdaniu zdalnych egzaminów. Cer-
tyfikaty będą wydawane przez autoryzowa-
nego partnera firmy Insert oraz producen-
ta programu SpedTrans SQL. Zadanie to jest 
wspomagane e-learningiem. Na wakacjach 
12 uczniów technikum logistycznego ukoń-
czyło bezpłatny kurs na prawo jazdy kate-
gorii „B” zakończony pozytywnym egzami-
nem. Dla ekonomistów we wrześniu roz-
począł się kurs komputerowy „Kadry i pła-
ce z Płatnikiem”.

Ukoronowaniem działań całorocznych, 
a zarazem nagrodą dla uczniów był wy-
jazd do Zakopanego na „Zieloną Szkołę” 
w dniach 22–24 czerwca br. Stanowił on 
okazję do podsumowania i zweryfikowania 
przy pomocy zajęć praktycznych umiejęt-
ności z języka angielskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem słownictwa ekologicznego 
oraz racjonalnej gospodarki opakowaniami 
i recyklingu. Uczniowie zebrali materiały do 
prezentacji językowej. Oczywiście były też 
atrakcje turystyczne i wypoczynek.

Realizacja projektu wsparta jest zasoba-
mi materialnymi w postaci bezpłatnych ksią-
żek i materiałów dla uczniów, literaturą po-
mocniczą dla prowadzących zajęcia, zaku-
pionymi laptopami i oprogramowaniem 
oraz sprzętem multimedialnym. Uczniowie 
robią wyraźne postępy w nauce, wzrosła 
ich motywacja do nauki i kształcenia w wy-
branych zawodach. Zauważalna jest zmia-
na postaw – uczniowie są bardziej otwar-
ci lepiej się komunikują i są aktywni. Naby-
li także nowe kwalifikacje zawodowe. Są to 
pierwsze widoczne efekty realizacji projektu 
– mamy nadzieję, że po zakończeniu projek-
tu uczniowie będą bardzo dobrze przygoto-
wani do podejmowania decyzji dotyczących 
ich przyszłości: podjęcia dalszego kształce-
nia czy pracy. Będą świadomymi uczestni-
kami rynku pracy wyposażonymi w dodat-
kowe kompetencje zawodowe, doświadcze-
nia i silną motywację – co niewątpliwie bę-
dzie ich dodatkowym atutem w starcie do 
samodzielności.

Leszek Sarzyński

Uczniowie ZSt 
Leżajsk w Niemczech

W dniach od 18 do 25 września 2011 r. 
odbyła się wizyta uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku oraz Zespołu 
Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie 
w szkole partnerskiej BBS 1 w Moguncji 
(Niemcy) w ramach programu między-
narodowej wymiany młodzieży współfi-
nansowanego przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży. Opiekę nad gru-
pą sprawowały nauczycielki języka nie-
mieckiego w ZST Małgorzata Jakubow-
ska i Alfreda Grabowska-Błońska. Tygo-
dniowa wizyta wypełniona była bardzo 
interesującym programem.

Uczniowie zapoznali się z dualnym systemem 
szkolnictwa zawodowego w Niemczech, kierun-
kami kształcenia, zwiedzili pracownie mecha-
troniczne, elektrotechniczne, informatyczne, 
gastronomiczne, hotelarskie, warsztaty szkol-
ne oraz drukarnię szkolną. Pracowali nad pro-
jektem tematycznym związanym z realizacją 
programu kulturowego. Rezultatem pracy pro-
jektowej była prezentacja multimedialna opra-
cowana w języku polskim i niemieckim, którą 
uczestnicy przedstawili w przedostatnim dniu 
pobytu.

Młodzież zwiedziła zabytkową starówkę Mo-
guncji (miasto założone przez Celtów ok. 40 
p.n.e., stolica kraju związkowego Nadrenia-Pa-
latynat) z wieloma budynkami z muru pruskie-
go, romańską katedrę katolicką pw. św. Marci-
na i Stefana z XI wieku – siedzibę biskupów Mo-
guncji, dom Haus zum Römischen Kaiser z mu-
zeum Jana Gutenberga, kościół św. Szczepana 
z witrażami Marca Chagalla.

Bardzo interesującym punktem tegorocz-
nego programu było zwiedzanie 64. Między-
narodowej Wystawy Motoryzacyjnej IAA 2011 
we Frankfurcie nad Menem, gdzie można było 
zobaczyć samochody z motoryzacyjnych snów 
i te do codziennego użytku. Międzynarodowa 
Wystawa Samochodów to jedna z najważniej-
szych imprez dla branży motoryzacyjnej. Nie 
dziwi więc, że na swoim terenie Niemcy przy-
gotowali tak wiele premier. Audi dziewięć od-
świeżonych modeli i pięć prototypów, BMW 
osiem aut i trzy koncepty zaś Mercedes poka-
zał siedem pojazdów i jeden samochód poka-
zowy. Poza tym na IAA przyjechało około 900 
wystawców z 30 krajów świata. W ramach pro-
gramu uczniowie zwiedzili również zakłady pro-
dukcyjne samochodu marki Opel w Rüsselshe-
im, gdzie zobaczyli linię produkcyjną Opla Insi-
gnia oraz zwiedzili muzeum firmy Opel.
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  spotkania
Oto jak sami uczniowie oceniają pobyt w Mo-

guncji.
Sylwester: Główna atrakcją wyjazdu była mię-

dzynarodowa wystawa samochodów (IAA) we 
Frankfurcie, gdzie spędziliśmy niespełna cały 
dzień. Ogromne wrażenie wywarła na nas ilość 
wystawionych aut, zgromadzonych w 11 halach 
po około 50 w każdej. Już następnego dnia mo-
gliśmy poszerzyć naszą wiedzę na temat pro-
dukcji najnowszych modeli Opla. Zadziwiający 
był stopień zautomatyzowania firmy, gdzie pra-
cuje 14 000 osób, co jest niewielką liczbą biorąc 
pod uwagę wielkość zakładu. Oba punkty pro-
gramu były dla mnie bardzo interesujące, jed-
nak najmilej wspominam chwile wspólnie spę-
dzone z nowo poznanymi kolegami, z którymi 
wciąż utrzymuję kontakt. Cieszę się, że miałem 
okazje wziąć udział w tym wyjeździe. Myślę, że 
jeszcze przez długi czas będę miło wspominał 
tydzień przeżyty w Mainz.

Agata: Dzięki projektowi i wymianie uczniow-
skiej zintegrowaliśmy się z młodzieżą niemiecką 
i poznaliśmy ich zwyczaje.

Patrycja: Tydzień w Niemczech dał nam szan-
sę na zacieśnienie więzów polsko-niemieckich. 
Ponadto dostrzegliśmy wiele różnic między na-
szymi państwami.

Edyta: Nawiązaliśmy wiele znajomości, nie 
tylko z młodzieżą, ale także z ich rodzicami. Ta 
wymiana była bardzo przydatnym doświadcze-
niem.

Agnieszka: Zostaliśmy bardzo serdecznie 
przyjęci przez rodziny i dyrektora szkoły BBS 1 
w Mainz pana Georga Sternala. Pobyt był rów-
nież dobrą okazją do doskonalenia znajomości 
języka niemieckiego w różnych codziennych sy-
tuacjach życiowych. Bardzo gorąco zachęcam 
do uczestnictwa w tego typu projektach i na-
uki języków obcych.

Darek: Moguncja to bardzo osobliwe miasto, 
które na pewno warto zobaczyć. Gdy się spa-
ceruje po starówce odnosi się wrażenie, że to 
miasteczko, a nie jak w rzeczywistości mała me-
tropolia. We Frankfurcie na targach IAA spełni-
ło się jedno z moich największych marzeń. Nig-
dy wcześniej nie miałem okazji zobaczyć tylu 
wspaniałych aut w jednym miejscu.

Wszystkie założone cele wymiany zostały 
zrealizowane. Spotkania tego typu na pewno 
uświadamiają młodym ludziom przydatność 
uczenia się i znajomości języków obcych, za-
chęcają do twórczej i kreatywnej pracy, promu-
ją mobilność młodych ludzi w Europie i chęć za-
angażowania się w projekty o charakterze mię-
dzynarodowym. Jednak wymiana taka ma walo-
ry nie tylko czysto edukacyjne. Uczestnicy mają 
możliwość uczestniczenia w życiu szkoły i rodzin 
polskich oraz niemieckich. Program wymiany 
stwarza im szansę na poszerzenie swojej wie-
dzy o europejskiej wielokulturowości oraz czę-
sto pozwala przełamać stereotypy i uprzedzenia 
w odniesieniu do Polaków i Niemców.

Kolejnym etapem realizacji programu wymia-
ny międzynarodowej będzie spotkanie trzech 
szkół w Krakowie, zaplanowane na czerwiec 
2012 roku.

Wymiana młodzieży została wsparta finan-
sowo również przez: Radę Rodziców, działającą 
przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościusz-
ki w Leżajsku oraz Dyrekcję Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, za co or-
ganizatorzy i uczestnicy składają szczególne po-
dziękowanie.

Małgorzata Jakubowska

towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

wrześniowy rajd rowerowy tMZL
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej wspólnie z Pracownią Dokumentacji 

Dziejów Miasta po raz kolejny zaprosiło miłośników turystyki rowerowej na rajd po 
Ziemi Leżajskiej. Trasa rajdu ph. „Zachowajmy w pamięci bohaterów walk niepodle-
głościowych” zorganizowanego wspólnie z Urzędem Miejskim w Leżajsku prowadzi-
ła z Leżajska przez Giedlarową do Grodziska Dolnego.

W pogodny, słoneczny poranek, 24 wrze-
śnia br., spora grupa miłośników turysty-
ki rowerowej wyruszyła w trasę rajdu „Po 
zdrowie”. Uczestnicy rajdu wspólnie wyru-
szyli z miejsca zbiórki, którym był parking 
w pobliżu leżajskiego kirkutu, udając się do 
Giedlarowej. Tutaj, na nowym parkingu przy 
Kościele Parafialnym, pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła, Pan Bogumił Pempuś, 
opowiedział historię tej ponad 600-letniej 
miejscowości i jej mieszkańców, spośród 
których wielu zginęło podczas walk nie-
podległościowych oraz w czasie I i II woj-
ny światowej. Stąd udaliśmy się w dalszą 
drogę, zatrzymując się na krótki odpoczy-
nek przy wjeździe na teren gminy Grodzi-
sko Dolne. Tam przywitał nas plakat infor-
mujący, że mieszkankami tej właśnie gmi-
ny są dwukrotne zdobywczynie złotego me-
dalu na Krajowych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
(2007 r. i 2011 r.).

Następnie dojechaliśmy do centrum Gro-
dziska Dolnego, gdzie zapoznaliśmy się z hi-
storią tej, mającej niegdyś prawa miejskie 
miejscowości. Stąd udaliśmy się w kierun-
ku Krzyża Grunwaldzkiego, usytuowanego 
przy drodze prowadzącej do miejscowości 
Opaleniska. W tym miejscu, na skarpie ota-
czającej okazały Krzyż Grunwaldzki, rośnie 
od niedawna pięć młodych dębów, upa-
miętniających mieszkańców Ziemi Grodzi-

skiej, którzy służyli w Wojsku Polskim i Po-
licji Państwowej, a podczas II wojny świato-
wej zostali zamordowani przez Sowietów 
w Katyniu i Twerze. Spod krzyża udaliśmy 
się, trasą wiodącą przez Zmysłowski Park 
Krajobrazowy do tzw. „Dziurówki”, miejsca 
gdzie znajduje się pomnik poświecony po-
ległym i pomordowanym żołnierzom Armii 
Krajowej. Ostatnim punktem programu był 
ośrodek Państwa Pytlów nad Zalewem „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym. Tam w barze „Car-
los” czekał na nas pyszny bigos i inne atrak-
cje, przygotowane przez gospodarzy. Po po-
siłku i krótkim odpoczynku przeprowadzili-
śmy zawody sportowe, w rzucaniu piłkami 
tenisowymi oraz plażowej piłce siatkowej. 
Zrelaksowani i syci udaliśmy się w drogę 
powrotną, zatrzymując się jeszcze na krót-
ki odpoczynek przy Kościele Parafialnym 
w Grodzisku Dolnym. Do Leżajska wrócili-
śmy w godzinach popołudniowych. Orga-
nizatorzy oraz uczestnicy rajdu składają ser-
deczne podziękowania za okazaną pomoc 
w obsłudze fotograficznej i zabezpieczeniu 
Panom Bogumiłowi Pemusiowi, Damianowi 
Wyszyńskiem i Maciejowi Sołkowi.

Przebieg rajdu został szczegółowo udo-
kumentowany, a galeria zdjęć znajduję się 
na stronie internetowej TMZL: www.tmzl.
lezajsk.pl.

Jacek Grzywna

Komunikaty tMZL
1. W grudniu 2011 roku ukaże się siódmy numer „Almanachu Leżajskiego”. Periodyk 

będzie płatny, gdyż został wydany ze środków własnych TMZL. Zeszyt nr 8 Almanachu 
Leżajskiego będzie można kupić w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 1a (w wie-
ży), tel. 17 787 70 67. Nakład będzie dostępny do wyczerpania zapasów.

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej posiada status organizacyjny pożytku pu-
blicznego i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem: 0000275455.

Prosimy wesprzyj swoje działania swoim 1. procentem.
Wystarczy w swojej deklaracji podatkowej wpisać nazwę naszej organizacji, numer KRS 

oraz kwotę darowizny w wysokości 1% należnego podatku, a Urząd Skarbowy przekaże 
pieniądze na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

O naszej działalności statutowej można dowiedzieć się więcej na stronie: www.tmzl.le-
zajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera Powiatowego oraz Biuletynu Miejskiego.

Jeżeli popieracie Państwo nasze działania prosimy o wsparcie finansowe.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd i Członkowie tMZL
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 po dzwonku
Dwa tygodnie 
w Oxfordzie

W czerwcu 2011 roku w ramach progra-
mu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie 
– mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” 
uczestniczyłam w dwutygodniowym kursie 
metodycznym ”Refresher course in practical, 
creative methodology for overseas English 
language teachers”. Uczestnictwo w kursie 
oraz pobyt w Anglii został w całości sfinan-
sowany ze środków unijnych. Zajęcia prowa-
dzone były bardzo ciekawie przez wyspecja-
lizowaną kadrę nauczycielską w Lake Scho-
ol of English, w centrum Oxfordu. W mojej 
grupie było 8 osób z różnych państw; Nie-
miec, Bułgarii, Włoch, Turcji, Rumunii i Polski. 
Wszyscy uczestnicy kursu byli nauczycielami 
języka angielskiego, a więc było wiele okazji 
do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

W ramach zajęć organizator kursu zapew-
nił możliwość odwiedzenia St Andrew’s Pri-
mary School w Headington. Szkoły podsta-
wowe w Anglii mają bardzo kolorowy wy-
strój, posiadają ogromną ilość pomocy dy-
daktycznych i projektów, przygotowanych 
w dużej mierze przez uczniów. W szkole, 
którą zobaczyłam, w każdej z klas znajdowa-

ła się tablica interaktywna, na której praco-
wali uczniowie już od pierwszej klasy szko-
ły podstawowej. Lake School of English była 
również organizatorem zwiedzania Christ 
Church College, będącego częścią sławne-
go Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jako cieka-
wostkę, warto podać, że wśród absolwen-
tów Christ Church znalazło się trzynastu pre-
mierów Wielkiej Brytanii. Weekend był oka-
zją wybrania się do Cambridge, gdzie z ko-
lei zobaczyłam Trinity College, które uważa-
ne jest za siostrzane kolegium Christ Church 
oraz za najbardziej arystokratyczną uczelnię 
Anglii, wybieraną przez rodzinę królewską.

Małgorzata Murdzia

Kontakty z Francją
Po rozpatrzeniu aplikacji Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Leżajsku w ramach progra-
mu Comenius Lifelong Learning Program-
me, Narodowa Agencja zaakceptowała wie-
lostronny projekt partnerski o tytule „Aro-
und the World A Race for the Environment” 
(AWARE). Jest to jak dotąd pierwszy i jedy-
ny projekt w skali międzynarodowej, który 
łączy tematykę ochrony środowiska wodne-
go z żeglarstwem i zakłada ścisłą współpra-
cę z żeglarzami o światowej sławie, takimi, 
jak: Jean-Pierre Dick, Dee Caffari, Tolga Pa-
mir, Anna Corbella, Steve White, Volkan i Ha-
kan Yemlihaoglu oraz z wieloma innymi.

Koordynatorem projektu jest szkoła fran-
cuska z Roquesteron; miejscowości położo-
nej malowniczo między Alpami a Lazuro-
wym Wybrzeżem, a jego cele zostały szcze-
gółowo dopracowane podczas wizyty przy-
gotowawczej w listopadzie 2010r, w której 
uczestniczyłam. Partnerami w projekcie są 
następujące państwa: Francja (2 szkoły), 

Anglia oraz Hiszpania. Działania rozpoczę-
ły się 1 września 2011r., a ukończone zosta-
ną w lipcu 2013 r. Pierwsza mobilność, za-
kładająca wyjazd kilku uczniów i nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 do Nicei, nastą-
pi w październiku bądź w listopadzie 2011 
r. i towarzyszyć jej będzie współpraca Con-
seil General we Francji. Ponownie ucznio-
wie będą mieli okazję wyjechać do Les Sa-
bles-d’Olonne w listopadzie 2012 roku. Mia-
sto Les Sables-d’Olonne położone jest na 
Wybrzeżu Atlantyckim we Francji i słynie 
w świecie z Vendee Globe czyli regat dooko-
ła ziemi, podczas których żeglarze nie zawi-
jają do portów i nie otrzymują pomocy z ze-
wnątrz. Regaty Vendee Globe są uważane za 
jedne z najtrudniejszych we współczesnym 
żeglarstwie. W ich rozpoczęciu będą mieli 
okazję uczestniczyć uczniowie i nauczycie-
le ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Warto nadmienić, że projekt Comenius 
jest poszerzeniem i kontynuacją współpracy 
nawiązanej w ramach projektu e-Twinning 
„Around the World with skippers”, w którym 
szkoła aktywnie uczestniczy od 20 stycznia 
2010 roku. Projekt ten otrzymał już odznakę 
jakości (Quality Label) we Francji i Turcji. Za-
chęcam do odwiedzenia strony e-Twinning: 
http://www.etwinning.net/en/pub/profile.
cfm?f=2&l=en&n=23363.

Wszystkie informacje i działania związa-
ne z realizacją projektu będą systematycznie 
zamieszczane na stronie internetowej Szko-
ły Podstawowej nr 1.

Małgorzata Murdzia

Program Comenius 
w leżajskiej „dwójce”

We wrześniu ubiegłego roku Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Leżajsku przystąpiła do re-
alizacji przewidzianego na okres dwóch lat 
międzynarodowego projektu „Poznawanie 
dziedzictwa kulturowego oczyma naszych 
europejskich partnerów w interaktywnym 
świecie” („Exploring our culture through the 
eyes of our European partners in the inte-
ractive world”). To edukacyjne przedsięwzię-
cie finansowane jest ze środków unijnego 
programu Comenius.

Koordynatorami działań w projekcie, 
w którym uczestniczy leżajska placówka, są 
przedstawiciele jednej ze szkół podstawo-
wych z miejscowości Pontevedra w Hisz-
panii. Oprócz „dwójki” i szkoły z Hiszpanii 
w projekcie biorą udział jeszcze dwie inne 
instytucje oświatowe: zespół szkół mający 
swe siedziby we włoskiej miejscowości 
Imola i w jej okolicach, oraz jedna ze szkół 
podstawowych z angielskiej miejscowości 
Stoke-on-Trent.

Na początku listopada 2010 roku w Imoli 
odbyło się spotkanie koordynacyjne, pod-
czas którego przedstawiciele wszystkich 
partnerskich placówek oświatowych opra-
cowali i zatwierdzili wspólny plan działań. 
Ustalono wtedy, iż pierwszy rok realizacji 
projektu poświęcony będzie kultywowaniu 
i popularyzowaniu różnorodnych aspek-
tów rodzimego dziedzictwa kulturowego 
związanych z tradycjami, obyczajami, zwy-
czajami, obrzędami i cyklicznymi świętami. 
Uzgodniono też formy przekazywania mate-
riałów edukacyjnych pomiędzy poszczegól-
nymi szkołami, spośród których na pierwszy 
plan wysunęły się: międzynarodowy portal 
oświatowy Twiducate, komunikatory inter-
netowe, oficjalne blogi i strony internetowe 
placówek uczestniczących w projekcie.

Koordynatorzy projektu z czterech kra-
jów przedstawili ponadto szczegółowe za-

dania przewidziane do realizacji w terminie 
do końca maja 2011 roku: szkoła z Ponteve-
dry zajęła się promowaniem kilku tradycyj-
nych regionalnych świąt (m. in. Święta Kasz-
tanów), działalność szkoły ze Stoke-on-Trent 
miała dotyczyć dziedzictwa kulturowego 
górniczo-garncarskiego okręgu przemysło-
wego północno-zachodniej Anglii oraz kilku 
ogólnokrajowych świąt, w założeniu zespo-
łu szkół z Imoli pojawiło się propagowanie 
tradycji lokalnej społeczności (gry i zabawy, 
kulinaria, legendy). SP 2 z Leżajska postawiła 
sobie za cel pielęgnowanie i rozpowszech-
nianie ludowego dziedzictwa kulturowego 
terenów południowo-wschodniej Polski (tra-
dycyjne tańce, stroje ludowe, dawne zawo-
dy związane z wiejską społecznością, obrzę-
dy, cykliczne święta).

W dniach 29 maja – 1 czerwca br. repre-
zentanci szkół partnerskich gościli w mu-
rach leżajskiej „dwójki”. 30 maja w godzinach 
przedpołudniowych odbyło się uroczyste 
spotkanie inaugurujące sesję edukacyjną 
poświęconą ewaluacji działań związanych 
z realizacją projektu. Oficjalnego otwarcia 
uroczystości dokonał dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Leżajsku Józef Rzeszutko, 
a następnie okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Burmistrz Leżajska Piotr Urban. 
Kolejnym punktem szkolnej gali była wielo-
stronna prezentacja uczniowskich dokonań 
artystycznych, językowych i sportowych. Na 
scenie pojawili się przedstawiciele wszyst-
kich klas 1–6 prezentując program złożony 
z piosenek polskich i obcojęzycznych (śpie-
wanych w języku angielskim, hiszpańskim 
i włoskim), polskich tańców ludowych (kra-
kowiak, lasowiak, wiązanka tańców rzeszow-
skich) oraz pokazu gimnastycznego.

Goście z zagranicy mieli także w tym dniu 
sposobność uczestniczenia w otwartych za-
jęciach lekcyjnych. Ponadto przygotowano 
dla nich kilka ekspozycji plastycznych i fo-
tograficznych dotyczących historii oraz cza-
sów współczesnych szkoły i miasta.

Dzień później odbył się przegląd prezen-
tacji multimedialnych uwzględniających fi-
nalne produkty powstałe w pierwszym eta-
pie realizacji projektu. Uczestniczący w nim 
nauczyciele wymienili się doświadczeniami 
na temat sposobów wcielenia w życie po-
szczególnych pomysłów i zamierzeń, doko-
nali ewaluacji rezultatów dotychczasowej 
pracy, opracowali założenia na przyszłość.

Program wizyty pedagogów z zagranicz-
nych szkół był bardzo różnorodny. Poza an-
gażowaniem się w czynności bezpośred-
nio związane z organizacją projektu mieli 
oni również okazję zapoznania się z cecha-
mi polskiego systemu edukacyjnego oraz 
wzbogacenia swej wiedzy na temat dzie-
dzictwa kulturowego i teraźniejszości wy-
branych miejsc Podkarpacia i Małopolski 
(udział w obchodach „Dni Leżajska 2011”; 
zwiedzanie kompleksu klasztornego OO. 
Bernardynów w Leżajsku, Muzeum Zamko-
wego w Łańcucie, Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
cmentarza żydowskiego w Leżajsku z kapli-
cą nagrobną cadyka Elimelecha, Zakładów 
Piwowarskich w Leżajsku, Starego Miasta 
w Krakowie, Kopalni Soli „Wieliczka”).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Le-
żajsku składa serdeczne podziękowania za 
okazaną pomoc w organizacji kilkudnio-
wej sesji edukacyjnej w ramach programu 
Comenius: Burmistrzowi Leżajska Piotrowi 
Urbanowi, dyrektorowi Browaru w Leżajsku 
Krzysztofowi Żyrkowi, dyrektorowi Miejskie-
go Centrum Kultury Marii Horoszko, dyrek-
torowi Muzeum Ziemi Leżajskiej Andrzejo-
wi Chmurze.

(ab)
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wesołe wakacje 
w MCK

Spora grupa dzieci i młodzieży bawi-
ła się w tym roku na wakacyjnych zaję-
ciach, przygotowanych specjalnie z my-
ślą o najmłodszych, którzy nie wyjechali 
na wakacje z Leżajska. Spotkania odby-
wały się w sierpniowe środy i piątki. Bar-
dzo atrakcyjna oferta spotkała się z entu-
zjazmem dzieci.

Wśród zaproponowanych zajęć na po-
czątek odbył się piknik połączony z karaoke 
i tańcami na trawie. Plac obok MCK zmie-
nił się w tym dniu w prawdziwą dyskotekę. 
A żeby atrakcji nie zabrakło dla nikogo, na 
koniec dzieci mogły pobawić się kolorową 
chustą edukacyjną Klanzy. Innym razem pod 
hasłem „śmieciobranie” dzieci spotkały się, 
aby podyskutować na temat zagrożeń, wy-
nikających z zaśmiecania miasta, nauczyły 
się segregować śmieci, a na koniec w pięcio-
osobowych grupach, wyposażone w specjal-
ne worki i rękawice, wyruszyły na poszuki-
wanie śmieci. Okazało się, że mieszkańcy Le-
żajska do czyścioszków nie należą, co zgod-
nie orzekli dzielni uczestnicy zajęć, targając 
wypchane wory ze śmieciami. Ciężko było 
wybrać opiekunom najlepszą grupę „zbie-
raczy”, w związku z czym wszyscy otrzymali 
pamiątkowe nagrody i gadżety od Miejskie-
go Zakładu Komunalnego. 

Wiele emocji dostarczył dzieciom dzień 
poświęcony poszukiwaniu skarbów. Wo-
kół Domu Kultury ukryte były zadania, któ-
re dzieci musiały znaleźć i rozwiązać, aby 
zdobyć jak najwięcej elementów przybliża-
jących ich do ukrytego skarbu. Tym razem 
mogła wygrać tylko jedna grupa – tych naj-
sprytniejszych. W grze liczyła się szybkość, 
spostrzegawczość i dobra pamięć. 

Jeden z dni poświęcony został na zabawy 
z papierami i kartonami – „Papierowe waria-
cje”. Ku zdumieniu wszystkich ze zwykłych 
kartonów powstawały przepiękne zamki, 
a ze zwykłych gazet – rycerskie stroje. Naj-
lepsza zabawa to oczywiście zdobywanie 
zamku – z papierowych kulek dzieci musia-
ły trafiać w zamek dotąd, póki nie runął cały 
w papierowych gruzach.

W ramach „Sierpniowych wakacji z MCK” 
odbyły się także dwie wycieczki po Leżaj-
sku z przewodnikiem, który opowiedział 
o najciekawszych wydarzeniach związa-
nych z rozwojem miasta. Wycieczka była 
podzielona na dwa etapy; pierwszy etap to 
spacer ulicą Mickiewicza, zwiedzenie Bazy-

liki oraz odwiedzenie mini wystawy zoolo-
gicznej w leżajskim Nadleśnictwie. W Nad-
leśnictwie dzieci spotkały się z leżajskim 
leśnikiem Lechem Steligą, który opowie-
dział dzieciom o życiu zwierząt w lesie oraz 
o poprawnych zasadach zachowania pod-
czas spacerów po lesie. Drugi etap wyciecz-
ki odbył się w następnym dniu i obejmował 
zwiedzanie zabytkowej zabudowy w cen-
trum miasta: kościoła farnego, dawnej cer-
kwi, ratusza, cmentarza żydowskiego oraz 
wystawy w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Na ko-
niec dzieci wzięły udział w quizie z wiedzy 
o Leżajsku i okazało się, że wszyscy pilnie 
słuchali opowieści przewodnika. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe nagrody. 

Organizatorzy „Sierpniowych wakacji 
w MCK” składają serdeczne podziękowa-
nia dla Miejskiego Zakładu Komunalne-
go za pomoc w przygotowaniu „Śmiecio-
brania”. Uśmiechnięte buzie zadowolonych 
dzieci są najlepszą nagrodą za starania or-
ganizacyjne. 

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci za rok na kolejne wakacje z MCK.

A. Margas

wakacje w bibliotece
W leżajskiej bibliotece zakończyły się VII 

warsztaty teatralno-plastyczne i językowo- 
-literackie: „Sposób na wakacyjną nudę”.

Zajęcia odbywały w każdy wakacyjny 
wtorek i czwartek. Prowadzone były przez 
plastyków, lektora języka angielskiego, te-
atrologa i bibliotekarzy. Taka forma spędza-
nia wolnego czasu wpływa bardzo korzyst-
nie na rozwój intelektualny i emocjonalny 
dziecka a przy tym pogłębia edukację kul-
turalną. Liczymy, iż zajęcia rozbudziły wy-
obraźnię i zainteresowania dzieci, wzboga-
ciły wiedzę i słownictwo, wyciszyły je oraz 
skutecznie przeciwdziałały nudzie.

W trakcie zajęć, dzieci poznawały i utrwa-
lały słownictwo w języku angielskim, chęt-
nie wypożyczały książki i bajki anglojęzycz-
ne gromadzone od kilku lat w Oddziale dla 
dzieci i młodzieży. Miały one również okazję 
poznać różne techniki plastyczne. W ramach 
warsztatów teatralnych realizowano różne-
go rodzaju ćwiczenia mające na celu m.in. 
poprawę dykcji, rozwijanie wyobraźni oraz 
polepszenie świadomości własnego ciała. 
Dzieci wykonując wspólnie różne zadania, 
uczą się pracować w grupie oraz nawiązu-
ją nowe znajomości i przyjaźnie. Na zakoń-
czenie warsztatów dzieci wystąpiły w przy-
gotowanym podczas wakacji mini spekta-
klu pt. „Sen Jasia”.

Warsztaty zrealizowane były przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Leżajskiego i BMF 
Polska Sp. z o.o.

(jk)

Zielona szkoła
Uczniowie III klasy Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Leżajsku wraz z opiekunami tuż 
przed wakacjami wyjechali do miejscowo-
ści Łazy nad Morzem Bałtyckim, by przez 
pięć dni uczyć się w „zielonej szkole”. 

Najpierw dzieci były podekscytowane ca-
łonocną podróżą pociągiem. Dla wielu z nich 
było to też pierwsze spotkanie z morzem. 
Przez całe pięć dni naszego pobytu nad mo-
rzem pogoda była wymarzona. Było upal-
nie, dzięki czemu codziennie mogliśmy ko-
rzystać z kąpieli morskich i słonecznych. Na 
plaży każdy był czymś zajęty. Jedni budowa-
li zamki z piasku, inni wylegiwali się w słoń-
cu, jeszcze inni tworzyli niemal artystyczne 
dzieła przy użyciu kartki papieru, kleju, pia-
sku i farb. Staraliśmy się jak najwięcej korzy-
stać z uzdrowiskowego wpływu morza. 

W trzecim dniu pobytu odwiedziliśmy re-
zerwat, gdzie dzieci mogły w praktyce wy-
korzystać swoją wiedzę przyrodniczą oraz 
podziwiać rzadko spotykane gatunki roślin. 
W ostatnim dniu mieliśmy okazję wybrać się 
w rejs statkiem „Wiking”. Dzieci były zachwy-
cone, gdyż na pokładzie mogły wcielić się 
w króla i królową przywdziewając ich szaty. 
Pięć niezwykłych dni na zawsze pozostanie 
w naszych sercach.
M. Lizak, s. M. Stadnyk, M. Ostolska

Podróżnicy z osiołkami 
w Leżajsku

Marianna Lovlie (48 l.) i Werner Faren-
holz (56 l.) od 30 lat podróżują na piecho-
tę po świecie. W dźwiganiu bagaży poma-
gają im osiołki.

Marianna jest Norweżką, Werner Niem-
cem. Razem z trójką osłów podróżują po 
świecie. Przeszli prawie 300 tysięcy kilo-
metrów. Odwiedzili wszystkie kraje Europy, 
Maroko, Algierię, Rosję. Rozstawiają swój 
namiot w lasach, na polankach. Poza osła-
mi i najpotrzebniejszymi do życia sprzęta-
mi nie mają nic. Mówią, że nic więcej im do 
szczęścia nie potrzeba.

W Leżajsku w sierpniu tego roku zatrzy-
mali się na kilka dni. Wzbudzili spore zain-
teresowanie Leżajszczan, którzy wspiera-
li ich podróż drobnymi datkami. Podróżni-
cy w zamian oferowali pamiątkowe zdjęcia 
z osiołkami.

(it)
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 rekreacja
Gimnastyka 
dla leniwych

To naprawdę świetny wynalazek. Leży so-
bie człowiek na łóżku, a jego fragmenty po-
ruszają się w określone strony i w określo-
nym tempie, wywierając wpływ na określo-
ne partie mięśni. Rzeźbią sylwetkę; leniwie 
ale podobno skutecznie.

W pierwszy poniedziałek października br. 
otwarty został w Leżajsku Salon Rekreacyj-
no-Rehabilitacyjny „Bowi”. Jest w nim sie-
dem łóżek rekondycyjnych, zmuszających 
delikwenta a raczej delikwentkę do wykony-
wania ćwiczeń, dzięki którym (oczywiście po 
odpowiedniej serii) może poczuć się spraw-
niejszy fizycznie i zapewne szczuplejszy.

Jest to jedna w wielu, u nas raczej jako 
nowa, propozycji promujących kontrolo-
wany wysiłek fizyczny w modelu zdrowe-
go trybu życia. Tyle, że raczej mniej aktyw-

na niż bieganie, pływanie, jazda na rowerze, 
aerobik, aqua aerobik, siłownia, itp. Ale dla 
leniwych na pewno w sam raz. Chyba war-
to tam zajrzeć i skusić się na relaks na ta-
kich ruszających się łóżkach. A jeśli przy oka-
zji ubędzie nam parę kilogramów, to czysty 
zysk! Lecz żeby się o tym przekonać, trzeba 
spróbować.

(bwl)

Zwycięstwo 
Leżajska

W sobotę, 24 września br. w hali sporto-
wej Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesła-
wa Chrobrego w Leżajsku odbyły się ko-
lejne zawody karate zorganizowane przez 
Leżajski Klub Kyokushin Karate (LKKK).

Impreza o nazwie „I Międzynarodowy Tur-
niej Karate Kyokushin IKO Galizia Cup” oka-
zała się największa z dotychczas organizo-
wanych przez LKKK. Udział w zawodach 
wzięło 215 zawodników z 24 ośrodków, 
w tym 36 zawodników z Ukrainy pod kie-
rownictwem Branch Chief Shihan Sergey 
Vsevolodov z Khercon i sensei Oleg Ovech-
kin z Kijowa. Zawodnicy z Polski przyje-
chali z tak odległych miejsc naszego kraju 
jak Białystok, Wrocław, Zakopane, Ostrołę-
ka czy Augustów, co świadczy o dużej re-
nomie, jaką cieszą się turnieje organizowa-
ne przez leżajski klub. Obecność tak dużej 
liczby przedstawicieli klubów, w tym gości 
z zagranicy świadczy również o docenieniu 
naszych zawodników, którzy dali się poznać 
przy okazji występów w zawodach między-
narodowych w wielu krajach Europy.

Turniej rozgrywany był w konkurencjach 
kumite (walka) i kata (ściśle określony układ 
poruszania się, bloków, ciosów i kopnięć). Sę-
dzią głównym zawodów był Shihana Jacek 
Czerniec (5 dan) z Lublina, zaś obserwato-
rem nadzorującym całość imprezy z ramienia 
Polskiej Federacji Karate Kyokushin był Prezes 
Shihan Eugeniusz Dadzibug z Sosnowca.

Nagrodę indywidualną dla najlepszego 
zawodnika turnieju, którym okazał się Mar-

cin Prachnio (zawodnik zakwalifikowany na 
tegoroczne X Mistrzostwa Świata w Japonii) 
ufundował poseł na Sejm RP Zbigniew Ry-
nasiewicz. Nagrodę specjalną za efektowne 
walki w drodze do finału i równie spektaku-
larne zwycięstwo w finale przyznano Benia-
minowi Szczuce z LKKK, zaś nagrodę dla naj-
lepszej zawodniczki z powiatu leżajskiego 
– Maryli Leszczak. Nagrody ufundował sta-
rosta leżajski Jan Kida. Warto podkreślić, że 
nagrodami były oryginalne japońskie kimo-
na IchiGeki.

Gospodarze nie dali taryfy ulgowej go-
ściom, zajmując punktowane miejsca w po-
nad połowie z 30 konkurencji. We wszyst-
kich rozegranych konkurencjach zawodnicy 
LKKK zdobyli 4 pierwsze, 8 drugich i 16 tzre-
cich miejsc oraz tytuł najlepszej zawodniczki 
turnieju, który otrzymała Izabela Dec.

Dzięki uzyskanym wynikom Leżajski Klub 
zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej. Drugie miejsce drużynowo zajęła 
ekipa z Khercon z Ukrainy, trzecie – Klub 
Sportów Walki Kyokushin z Zielonki, a ko-
lejne miejsca zajęły kluby z UKS Bushi i Nie-
połomic.

 sport
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Kierownicy ekip i zawodnicy podkreśla-

li wysoki poziom sportowy zawodów oraz 
dobrą organizację turnieju, zapowiadając 
udział w kolejnych turniejach organizowa-
nych przez Leżajski Klub Kyokushin Karate. 
Zobowiązani tą wysoką oceną jako Klub do-
łożymy wszelkich starań, by kolejne zawody 
stały na jeszcze wyższym poziomie.

Patronat medialny zawodów objęli: TVP 
Rzeszów, Nowiny, Azalia, I BODY, Satel, Lo-
kaltel, Biuletyn Miejski, Kurier Powiatowy 
i Sztafeta.

Sponsorami turnieju, których bezintere-
sowna pomoc doprowadziła do sfinalizo-
wania naszej imprezy, miedzy innymi byli: 
Polting foam, Olimp Laboratories, New Ba-
lance, Poczta Polska, Drew Pan, Żywiec Tra-
de, Pysio, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, 
MZK Leżajsk, Fortuna, Telkom, PKO BP, Dom 
Kultury w Nowej Sarzynie i Społem Leżajsk, 
za co serdecznie dziękujemy.

(dab)
Centrum Sztuk walki i Spor-
tu w Leżajsku na II Międzyna-
rodowym Seminarium Karate 
Shinkyokushin wrocław 2011

W dniach 26–28 sierpnia br.w obiek-
tach wrocławskiego AWF odbyło się II 
Międzynarodowe Seminarium Karate 
Shinkyokushin, którego organizatorem 
była Polska Organizacja Shinkyokushin-
kai oraz Wrocławski Klub Karate Kyoku-
shin.

W obozie udział wzięło 237 karateków 
z Polski, Danii, Holandii, Ukrainy, Włoch 
i Hiszpanii. Głównym gościem i instruktorem 
był Shihan Yasuharu Fujihara 6 Dan z Japo-
nii, wspomagany przez Shihan Koen Schar-

renberg z Holandii (Prezydent EKO). Zajęcia 
prowadzili także: Shihan Jan Bulow 6 Dan 
z Danii, Shihan Jesus Talan 6 Dan z Hiszpanii 
oraz Sensei Alexander Goncharenko 4 Dan 
z Ukrainy. Na seminarium obecni byli wszy-
scy polscy Branch Chief. Nasz klub reprezen-
towało dziesięciu karateków.

Podczas obozu został przeprowadzony 
międzynarodowy kurs sędziowski, w któ-
rym udział wzięło czterech naszych klubo-
wiczów. Przeprowadzony został także eg-
zamin na kolejne stopnie Dan i Kyu, w któ-
rym uczestniczyli dwaj nasi karatecy. Po 
raz pierwszy walki egzaminacyjne były sę-
dziowane i o zdaniu egzaminu decydowa-
ła przewaga zwycięstw i remisów nad po-
rażkami.

Każdy uczestnik miał możliwość trenowa-
nia ze wszystkimi instruktorami. Treningi od-
bywały się na hali sportowej oraz na wol-
nej przestrzeni. W celu popularyzacji Kara-
te Shin-Kyokushin, jeden z treningów odbył 
się na wrocławskim rynku, który przyciągnął 
tłumy publiczności i mediów.

DDośka

wicemistrz Polski 
w Piłce Siatkowej z Leżajska

W dniach 3–4 września br. odbyły się zawody Kinder + Sport w Zabrzu, 
będące nieoficjalnymi mistrzostwami Polski najmłodszych drużyn.

Zawodnik „Feniks” Leżajsk MARCIN KA-
RAKUŁA, obecnie uczeń Gimnazjum Miej-
skiego w Leżajsku, występował jako zawod-
nik AKS Resovia Rzeszów (kapitan drużyny). 
Zespół AKS-u wywalczył drugie miejsce 
(zdobywając srebrny medal).

W półfinale zawodnicy AKS Resovia Rze-
szów pokonali zespół z Łodzi 25:21, zaś 

w emocjonującym finale musieli uznać wyż-
szość zespołu z Nałęczowa, którym ulegli 
23:25 (mimo że prowadzili 21:17).

Gratulujemy kolejnego sportowego suk-
cesu i życzymy wysokich notowań w przy-
szłości.

(am)

Szachowy talent
JAKUB StęPNIOwSKI – uczeń II kla-

sy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Leżajsku dopiero od roku zna 
zasady poruszania się figur na szachownicy, 
a już dziś ma duże osiągnięcia. Posiada III ka-
tegorię szachową, którą uzyskał zajmując III 
miejsce w Wysokiej Strzyżowskiej. Startował 
w ubiegłym roku szkolnym w turniejach w 

Górnie, Rudniku, Krośnie, Leżajsku, Choto-
wej, Dębicy, Baranowie Sandomierskim, Sę-
dziszowie Młp. reprezentując nasze miasto. 
Największym jego sukcesem było zajęcie V 
miejsca w Pucharze Polski do lat 8, który 
odbył się na wakacjach. Startowało w nim 
57 zawodników z całej Polski. Oprócz sza-
chów Jakub interesuje się również tenisem 
stołowym.

(am)

Zawodnicy AKS Resovia Rzeszów. Marcin Karakuła pierwszy od lewej w dolnym rzędzie.
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Listopadowe dania
Tym razem amatorzy grzybów nie mie-

li wielu okazji do grzybobrania, a listopad 
tuż, tuż. Nie ma co liczyć na pełne kosze bo-
rowików i podgrzybków. Zupy, sosy ze świe-
żych grzybów smakują wybornie... A duszo-
ne grzyby z makaronem i warzywami...

Skoro sezon grzybowy nie bardzo się 
udał, to na jesienne obiady i kolacje zostają 
nam warzywa. Znane i popularne: kapusta, 
brukselka, papryka, por – w nowych aranża-
cjach smakowych, niezbyt kaloryczne, z do-
datkiem przypraw, które rozgrzewają i uła-
twiają trawienie, mogą zagościć w naszym 
jesiennym menu na dłużej.

Por – ma mało witamin ale sporo wap-
nia, fosforu i siarki. Wzmacnia nerwy, dzia-
ła jak odtrutka przy zatruciach pokarmo-
wych i zatruciach spalinami samochodo-
wymi. Brukselka – bogata w witaminy B1, 
B2, B6, C, E, K, także kwas foliowy i bioty-
nę. Oprócz soli mineralnych tj. sodu, pota-
su, magnezu, wapnia i miedzi zawiera także 
jod, który w większych ilościach występuje 
tylko w rybach morskich i przetworach. Ka-
pusta – zawiera błonnik, witaminy E, C, sole 
mineralne; żelazo, magnez, miedź, a to nie 
jedyne jej zalety. Sok, wyciśnięty ze świeżej 
kapusty, leczy wrzody żołądka i anemię. Ki-
szona kapusta ułatwia ponadto trawienie 

tłuszczów. Do potraw z kapusty dobrze jest 
dodać kminek i majeranek. Zioła te regulu-
ją trawienie, pobudzają apetyt, a kminek ła-
godzi bóle żołądka. Gałka muszkatołowa 
– zawiera cenne substancje działające prze-
ciwzapalnie i rozkurczowo. Pobudzają one 
trawienie, a nawet powstrzymują wymioty, 
spowodowane niestrawnością. Pomaga też 
przy biegunkach, nudnościach oraz w dole-
gliwościach kolki jelitowej. Jej specyficzny, 
korzenny smak wzbogaca aromat potraw 
i tak jak kardamon, pieprz, papryka, imbir 
czy cynamon, działa rozgrzewająco. War-
to dodawać te przyprawy do jesiennych 
potraw, zwłaszcza gdy wracamy do domu 
zmarznięci i głodni.

Mięso i wędliny dodane do potraw z wa-
rzyw wzbogacają je o pełnowartościowe 
białko. Uzupełniają też zestaw soli mineral-
nych i witamin. Obecność tłuszczu ułatwia 
przyswajanie beta-karotenu i witamin A, 
E i K oraz podnosi wartość sycącą potraw, 
a aromat i smak takiego połączenia odpo-
wiada gustom wielu z nas.

Makaron z grzybami
Składniki: 0,5 kg świeżych borowików lub 

0,75 kg podgrzybków, 0,5 kg pomidorów, 
duży strąk czerwonej papryki, średnia cebu-
la, 10–15 dag chudego boczku, ząbek czosn-
ku, 10 dag startego żółtego sera, 40–50 dag 
makaronu rurkowego, sól do smaku.

Wykonanie: Grzyby oczyszczamy, płucze-
my, osączamy na sicie. Kapelusze kroimy na 
cienkie plastry, a nóżki siekamy. Pomidory 
sparzamy gorącą wodą, zdejmujemy z nich 
skórkę, kroimy na połowy, odrzucamy pest-
ki, a miąższ rozdrabniamy. Paprykę i cebu-
lę myjemy, osuszamy. Z cebuli usuwamy 
łuski, z papryki nasiona i kroimy w drobną 
kostkę. Na dużej patelni topimy pokrojony 
w kostkę boczek, dodajemy cebulę i posie-
kany czosnek. Po zrumienieniu cebuli, do-
rzucamy grzyby, pomidory i paprykę. Du-
simy na małym ogniu ok. 25 minut, solimy 
do smaku. Makaron ugotować w dużej ilo-

ści posolonej wody, odsączyć na sitku. Wy-
porcjować na talerze, ułożyć na makaronie 
uduszone grzyby z warzywami i posypać 
startym serem.

Zupa z brukselki
Składniki: 0,5 kg brukselki, 1/2 l roso-

łu (może być z kostki), 2 surowe żółtka, pół 
szklanki śmietany, 3–4 kromki bułki na grzan-
ki, łyżeczka masła, sól, pieprz, odrobina gałki 
muszkatołowej.

Wykonanie: Brukselkę oczyścić, opłu-
kać, zalać wrzątkiem, tak aby woda przy-
kryła brukselkę na tzw. „dwa palce”, goto-
wać ok. 20 minut, odsączyć przez sitko, 
ostudzić. Brukselki rozdrobnić mikserem, za-
lać rosołem i wywarem z brukselki. Zupę za-
gotować, doprawić do smaku przyprawami. 
Żółtka rozprowadzić śmietaną, zahartować, 
odrobiną zupy i wlać do garnka. Nie goto-
wać. Kromki bułki pokroić w kostkę, przy-
rumienić na patelni z odrobiną masła. Zupę 
wyporcjować na talerze i posypać gorącymi 
grzankami. Podawać od razu.

Pory zapiekane w białym sosie
Składniki: 1 kg średnich porów, 5 dag 

masła, 5 dag mąki, 0,3 l zimnego mleka, 7 
dag startego sera, 1–2 surowe żółtka, sól, 
masło do smarowania naczynia.

Wykonanie: Pory dokładnie umyć, od-
ciąć korzenie i zielone części. Do osolone-
go wrzątku włożyć tak przygotowane pory 
i gotować ok. 20 minut. Odsączone z wody, 
ułożyć w wysmarowanym masłem naczy-
niu żaroodpornym. Masło roztopić w ma-
łym rondlu, dodać mąkę i ogrzewać ok. 
10 minut nie dopuszczając do zrumienie-
nie zasmażki. Zasmażkę rozprowadzić zim-
nym mlekiem, tak aby nie powstały grud-
ki. Uzyskany sos gotować na małym ogniu 
przez kilka minut cały czas mieszając. Do-
dać 5 dag startego sera i surowe żółtka, do-
prawić solą do smaku, dokładnie wymie-
szać. Pory polać sosem, posypać resztą sera 
i wiórkami masła.

Jabłko dla najpiękniejszej
Jabłko sprowadziło całe zło świata – 

mówi ulubione przysłowie średniowiecz-
nych mnichów. Mieli oni na myśli oczywi-
ście historię kuszenia Ewy.

Ale w roli zakazanego owocu jabłko 
wystąpiło stosunkowo późno. Wcześniej 
było ulubioną przekąską Afrodyty, bogi-
ni miłości, symbolem wiecznego piękna i 
nieśmiertelności. To właśnie złote jabłko 
z napisem „dla najpiękniejszej” rzucone 
przez boginię niezgody Eris między sta-
rożytne elegantki wywołało wojnę trojań-
ską. Kto przebywał w mitycznej krainie ja-
błek i jadał je często, ten był wiecznie mło-
dy. Wypróbujmy więc na sobie w jesienny 
czas magiczną moc jabłka. Od dawna na-
turalna kosmetyka poleca ten owoc i na-
szej skórze, i naszemu żołądkowi.

Jedno jabłko dziennie poprawi wygląd 
Twojej skóry. Gdy zjesz je rano, na czczo, 
podziała oczyszczająco na cały organizm. 
Zjedzone wieczorem, po ostatnim posiłku 

wspomoże trawienie i podziała przeczysz-
czająco. Gdy Twoja skóra ma szary, nieświe-
ży kolor i wypryski, nacieraj ją sokiem z ja-
błek zmieszanym z odrobiną oliwy z oliwek. 
W przypadku infekcji nałóż na twarz roz-
gnieciony miąższ ugotowanego, jeszcze cie-
płego jabłka. Nie tylko leczy, ale idealnie na-
wilży i ujędrni skórę.

Przygotowane na bazie octu jabłkowego 
płukanki odżywiają włosy i pomagają skórze 
głowy zachować naturalne pH.

Płukanka jabłkowo-piwna
Pól litra piwa zmieszaj ze 150 ml octu jabł-

kowego. Stosuj do ostatniego płukania po 
myciu włosów. Pozwól włosom wyschnąć 
naturalnie, bez użycia suszarki.

Odżywka jabłkowo-tymiankowa
10 kropli olejku tymiankowego dodaj do 

100 ml octu jabłkowego (zamiast octu moż-
na użyć soku). Wmasuj mieszankę w skórę 
głowy. Po 5 minutach spłucz włosy letnią 
wodą, a następnie umyj je szamponem. Ta 
odżywka pomaga w walce z łupieżem.

Maseczka odżywcza
Dorodne jabłko obierz i zetrzyj na tarce. 

Dodaj 2 łyżki śmietany lub serka homoge-
nizowanego i kilka kropli oliwy z oliwek. Tak 
przygotowaną papkę połóż na twarz i szyję. 
Po 15–20 minutach zmyj wodą.

Maseczka ujędrniająca
Obrane ze skórki jabłko ugotuj w niewiel-

kiej ilości mleka. Rozgnieć starannie widel-

cem i połącz z ubitym białkiem jajka. Do-
daj kilka kropli cytryny. Maseczkę nanieś na 
twarz a także szyję i dekolt. Po 15 minutach 
zmyj chłodną wodą.

Maseczka oczyszczająca
Zetrzyj drobno 1 jabłko i zmieszaj z 1 ły-

żeczką płynnego miodu. Przygotowaną 
masę nałóż na twarz na 20 minut, następ-
nie spłucz letnią wodą.

Ratunek przed wyjściem
Jabłko umyj, obierz ze skórki, zmiksuj z 2 

łyżkami miodu, 1/4 awokado i paroma kro-
plami jogurtu. Nałóż na twarz i szyję. Po 15 
minutach zmyj wodą. Ta maseczka nawet 
bardzo zmęczonej twarzy dodaje świeżości 
i blasku. Doskonała dla każdej cery, choć do 
tłustej można dodać parę kropli cytryny.

Ocet jabłkowy
Świetnie sprawdza się jako kosmetyk, bo 

nie wysusza nadmiernie skóry i pozwala jej 
zachować naturalny, lekko kwaśny płaszcz 
ochronny.

Przygotowanie: 1 kg jabłek obranych ze 
skórki pokrój w cienkie paski i włóż do du-
żego słoja. W ciepłej przegotowanej wodzie 
rozpuść cukier (2–3 łyżki na litr wody) i zalej 
nią owoce. Słoik przykryj gazą, obwiąż gum-
ką i pozostaw w ciepłym miejscu na kilka 
dni. Gdy płyn sfermentuje i zmieni smak na 
kwaskowaty, przecedź go i przelej do butel-
ki z ciemnego szkła, szczelnie zamknij kor-
kiem i przechowuj w chłodnym miejscu.
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Dotleń swoje serce, 
a pożyjesz dłużej

Tak jak mięsień czworogłowy uda, czy 
też mięśnie brzucha, serce także jest mię-
śniem i to najważniejszym. Zaczynając re-
kreacyjne bieganie, pływanie czy ćwicze-
nia na siłowni, trzeba mieć serce w „for-
mie”.

Najlepiej to sprawdzić u swojego lekarza. 
Każdy, a szczególnie ten który do tej pory 
prowadził siedzący tryb życia, powinien 
mieć zmierzone ciśnienie tętnicze, wykona-
ne EKG, podstawowe badania laboratoryj-
ne, a w razie potrzeby wysiłkowy test EKG. 
Wysiłek fizyczny ma przedłużyć młodość na-
szego serca, ale przede wszystkim musi być 
bezpieczny .

Serce potrzebuje regularnych, umiarko-
wanych treningów, aby mogło pozostać na 
długo zdrowe. Ćwiczenia fizyczne powinny 
być wykonywanie przez większość dni w ty-
godniu, przez co najmniej 30-45 minut. Taki 
wysiłek wpłynie korzystnie na naszą kondy-
cje, obniży ciśnienie tętnicze o 4-9mmHg 
u hipertoników. Zwiększona aktywność fi-
zyczna nie tylko obniża ciśnienie tętnicze, 
ale także zmniejsza nadwagę, zwiększa in-
sulinowrażliwość, przez co zmniejsza ryzy-
ko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Syste-
matyczne ćwiczenia prowadzą również do 
zmniejszenia stężenia cholesterolu frakcji 
LDL i trójglicerydów oraz zwiększenia stę-
żenia cholesterolu frakcji HDL. Korzyści, ja-
kie odnosimy w trakcie treningów, to nie tyl-
ko ładniejsza sylwetka lecz przede wszyst-
kim zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych, takich jak: zawał serca i udar 
mózgu, będących główną przyczyną zgo-
nów w krajach rozwiniętych.

Nie jesteście zbyt wysportowani? To 
żaden wstyd i problem. Aktywność fizycz-
na niekoniecznie musi być od razu aktyw-
nością sportowca. Wystarczy zmienić kilka 
przyzwyczajeń: zamiast jeździć wszędzie 
samochodem, wybierzcie szybki spacerek, 
spróbujcie prac w ogrodzie zamiast sie-
dzieć wciąż bezczynnie przed telewizorem. 
W okresie jesienno-zimowym można jeździć 
na rowerze stacjonarnym lub wybrać pływa-
nie lub aquaaerobik. Propozycji jest wiele, 
potrzeba tylko chęci.

Pływać, pedałować, biegać, cho-
dzić… Tak. Należy wykonywać ćwiczenia 
fizyczne regularnie, aby wzmocnić serce. 
Nie jest wszystko jedno jak. Po czterdziest-
ce zbyt gwałtowny powrót do aktywności 
sportowej nie jest zalecany, ponieważ ryzy-
kujemy tym, że serce nie będzie w stanie po-
dążać za tym nowym rytmem. Nie ma prze-
cież takiej samej wytrzymałości jak w wieku 
dwudziestu lat. Należy więc zacząć łagod-
nie, lekkimi ćwiczeniami, aby powrócić do 
formy i na nowo przyzwyczaić ciało i nasze 
serce do wysiłku fizycznego.

Przede wszystkim, nie wahajcie się poroz-
mawiać wcześniej z waszym lekarzem, aby 
zrobić bilans zdrowia. Taka wizyta to nie 
wstyd to profilaktyk, to tak jak chodzimy do 
dentysty, żeby mieć zdrowe zęby. Dbajmy 
o nasze serca!

Aby dobrze wytrenować serce, niektóre 
dyscypliny sportowe bardziej się do tego 
nadają, inne mniej. Najbardziej korzystne 
są ćwiczenia wytrzymałościowe: chodzenie, 
bieganie, pływanie uzupełnione ćwiczenia-
mi oporowymi np. przysiadami. Należy uni-
kać ćwiczeń izometrycznych, takich jak pod-
noszenie dużych ciężarów. Wybierzcie więc 
rower, pływanie, bieganie, spacer z kijka-
mi, a nie przechodźcie od razu do gry np. 
w tenisa czy też podnoszenie ciężarów.

Parszywa dwunastka
Tak można nazwać najważniejsze czynniki 

ryzyka zawału mięśnia sercowego. Sprawdź, 
czy dotyczą ciebie:
 1. Wysoki poziom cholesterolu,
 2. Nadciśnienie tętnicze,
 3. Wysokie stężenie cukru we krwi,
 4. Podwyższony poziom: homocysteiny, 

białka C-reaktywnego, fibrynogenu 
oraz lipoproteiny A,

 5. Palenie papierosów (nawet kilku „ligh-
tów” dziennie),

 6. Nie leczona depresja,
 7. Długotrwały stres, którego nie umiemy 

rozładować,
 8. Znaczna nadwaga i otyłość,
 9. Brak aktywności fizycznej,
10. Nadużywanie alkoholu,
11. Wiek (ponad 45 lat u mężczyzn i 55 lat 

u kobiet),
12. Skłonności rodzinne (dziedziczność).

Jeżeli dotyczą cię choć 2 czynniki, jesteś 
w grupie podwyższonego ryzyka wystąpie-
nia zawału serca.

Nie lekceważ tego!

Serce masz tylko jedno. Gdy je stra-
cisz, stracisz wszystko. Zostanie tylko 
pamięć: „Że był kiedyś taki ktoś!”

Artykuł konsultowany 
z lek. med. Małgorzatą Kamelą 
– specjalistą hipertensjologiem 

ze Szpitala Powiatowego w Leżajsku.

Witam w kolejnym wydaniu BM. Wszyst-
kim sympatykom królewskiej gry przed-
stawiam kilka wskazówek, które mogą być 
przydatne w szachowych zmaganiach: • 
nie wykonuj bezcelowych ruchów, • unikaj 
oczywistych przeoczeń, • nie próbuj zdobyć 
piona kosztem osłabienia własnej pozycji, • 
gdy widzisz dobry ruch, poszukaj lepsze-
go, • gdy masz przewagę materialną, wy-
mieniaj figury!

Polecam także rozwiązanie szachowych 
zadań. Powodzenia!!!

Mat w dwóch posunięciach (zaczyna-
ją białe):
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika 
szachowego w BM:

Zad. 1 Hd5+, e:d5, Sd6 – mat. Zad. 2 
Hh6+, g:h6, h4 – mat. Zad. 3 e4+, G:e4, 
Gg8 – mat. Zad. 4 Hd7+, G:d7, We4 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz



��

Biuletyn Miejski nr 10–11 (219–220) październik–listopad 2011. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku.
Kolegium redakcyjne: Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Marek Karakuła, Eugeniusz Mazur, Celina Turosz, Iwona Tofilska, Janusz Berestka, Grzegorz Korasadowicz. 
Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1a (wieża), tel. 17 242 73 33 w. 138, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl

Łamanie i druk: „Mitel”, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9. Złożono do druku 20 października 2011. Nakład 1300 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam 
nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

 na ryby

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (cz. 4)
To już ostatnia część Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Na pytania dotyczące 

regulaminu czekam pod adresem e-mail: stanislaw.maczka@interia.pl.
6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
7.1. W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli): – głowacica 1 szt.
7.2. W ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00) – sum 1 szt.; – troć jeziorowa, troć wędrowna, ło-

soś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) 2 szt.; – lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 3 szt.; 
– brzana, karp (łącznie) 3 szt.; – lin 4 szt.; – certa 5 szt.; – węgorz 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może prze-
kroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilo-
ściach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga 
tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w 
„Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia 
wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f ) strażników Straży Leśnej,
g) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkar-

ski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje 

wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statu-

tu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym: • 
Ustawy Prawo Wodne, • Ustawy Prawo o ochronie środowiska, • Ustawy o rybactwie śródlądo-
wym,• Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, • Ustawy o lasach, • Ustawy o ochronie przyrody, • 
Ustawy o ochronie zwierząt, • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt, • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, • 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków cho-
wu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (z późniejszymi zmianami).

Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Nr 83 Zarządu Głównego Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.

Wodom Cześć! – Stanisław „Esox” Mączka
stanisław.maczka@interia.pl; www.pzw.org.pl/1324; www.pzw.org.pl/1295

zdjęcia: Paweł Gdula, Wiesław Furmański

Zawody w Żywcu
W dniu 3 września br. na zaproszenie zakładowej sekcji 

wędkarskiej Browaru w Żywcu spotkali się koledzy piwowa-
rzy: z Żywca, Warki, Elbląga i Leżajska.

Drużynowo: 1. Elbląg 6740 pkt.; 2. Leżajsk 6100 pkt.; 3. 
Żywiec 5940 pkt.; 4. Warka 1606 pkt.

Wyniki indywidualne: 1. Zdzisław Gdula 1960 Leżajsk; 
2. Marian Chmura 1660 Leżajsk; 3. Witold Brzoza 1620 
Elbląg; 4. Robert Szarkowski 1600 Elbląg; 5. Piotr Adamczyk 
1580 Żywiec; 6. Dariusz Smogarzewski 1460.

Po wynikach widać, że walka była bardzo wyrównana. Ło-
wiono przede wszystkim ukleje. Mnie osobiście cieszy drugie 
miejsce drużyno, ponieważ przy sprzęcie, jakim dysponowa-
liśmy jest to naprawdę duży sukces.

„Floryda” Leżajsk, 11 września 2011 
W zawodach uczestniczyło 24 osoby. Do godziny mniej 

więcej 8:30 było nawet nieźle z braniami, później po nie-
bie „przegalopowało stado chmurek” i brania w strefie 
przybrzeżnej dla niektórych osób stały się nie lada wyzwa-
niem.

Wyniki: 1. Paweł Smotryś 3945 pkt.; 2. Zygmunt Kwie-
ciński 3005 pkt.; 3. Maciej Kucharski 2270 pkt.; 4. Stanisław 
Czarniecki 1480 pkt.; 5. Paweł Burek 1425 pkt.; 6. Kamil Sa-
durski 1365 pkt.

Łowiono przede wszystkim płocie, ale zdarzyły się też 
ukleje. Wędkujący obok mnie kol. Eugeniusz Smoleń złowił 
prawdziwą ukleję – olbrzymkę.

Spinning
Miło mi poinformować, że kol. Paweł Czekirda zajął II 

miejsce, a kol. Stanisław Czarniecki miejsce III w Spinnin-
gowych Mistrzostwach Klubu i Okręgu.

Zawody rozegrano na zbiorniku Rzemień k. Mielca w dniu 
4 września br.

Kol. Paweł Czekirda uczestniczył w Spinningowych Mi-
strzostwa Polski w dniach 7-9 października br. Pierwszy 
start w tak dużej imprezie i tak mocno obsadzonej nie był 
może udany, ale też nie był taki zły. Uczestniczący w tych 
zawodach reprezentant Okręgu Rzeszów kol. Tomasz No-
wak zajął miejsce 19. Zawody rozegrano na Jeziorze Ze-
grzyńskim.

W dniu 23 października br. odbyły się zawody o Puchar 
Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk. 
Kol. Paweł Czekirda jako jedyny spośród 18 zawodników 
złowił jedyną rybę. Jego brzana przyniosła mu 1625 pkt. 
i zwycięstwo.



najpiękniejsze posesje
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III nagroda (ex aequo)

II nagroda

I nagroda
Posesja Państwa Małgorzaty i Macieja Przytockich

przy ul. Świętej Jadwigi – Królowej nr 1G

Posesja Państwa Emilii i Edwarda Osipów 
przy ul. Leśników nr 14

Posesja Państwa Ireny i Jana Działo 
przy ul. Opalińskiego nr 116A 

Posesja Państwa Janiny i Krzysztofa Szkodzińskich 
przy ul. K. K. Baczyńskiego nr 3
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Reguła 
Franciszkańska
Reguła 
Franciszkańska
Jeden z obrazów, zdobiących klatkę schodową Muzeum, 
ukazuje scenę o treści franciszkańskiej.

Na pierwszym planie widnieje postać Chrystusa, siedzącego na 
obłokach w otoczeniu chórów anielskich, z obnażonymi ramiona-
mi i tułowiem. Lewą rękę, biodra, kolana i uda okrywa czerwony 
płaszcz. W obu dłoniach trzyma księgę, 
której otwarte strony prezentują wypi-
sany czerwonymi literami tekst: „Regula 
Fratrum Minorum haec est” (To jest Re-
guła Zakonu Braci Mniejszych). U stóp 
Zbawiciela klęczy św. Franciszek w bru-
natnym habicie, który wyciągniętymi 
przed siebie dłońmi przyjmuje otwar-
ty kodeks. W dolnej strefie kompozy-
cji, po lewej stronie, widać grupę pię-
ciu zakonników, reprezentujących naj-
bliższe grono pierwszych naśladowców 
Biedaczyny. Czytelnymi atrybutami ich 
modlitewnego zaangażowania w akcję 
niebiańską i ziemską są twarze, promie-
niujące radosnym podnieceniem, ge-
sty złożonych, względnie uniesionych 
dłoni, a także oczy, skierowane ku gó-
rze bądź zapatrzone przed siebie. Sce-
na rozgrywa się na tle krajobrazu, któ-
rego niewielki skrawek widoczny z pra-
wej strony wypełnia sylwetka kościoła, 
symbolizującego z pewnością Porcjun-
kulę, duchową kolebkę zakonu francisz-
kańskiego.

Pojęcie Reguły franciszkańskiej ko-
jarzone bywa w ikonografii zazwyczaj 
z faktem zatwierdzenia tego dokumen-
tu w 1209 r. przez Innocentego III. Wydarzenie to, udokumentowa-
ne przez najstarszych hagiografów, łączy się z pamiętną wyprawą 
Franciszka do rzymskiej Bazyliki św. Jana na Lateranie w towarzy-
stwie nielicznego grona swych naśladowców. Gdy Biedaczyna po-
prosił Namiestnika Chrystusowego o potwierdzenie sposobu życia 
nowej społeczności zakonnej, papież „wiedział”, że jest to zamiarem 
ponad siły ludzkie. Dlatego nakazał modlitwę o światło umożliwia-
jące podjęcie najwłaściwszej decyzji. Wtedy Franciszek otrzymał wi-
zję. Ujrzał ubogą niewiastę, którą pokochał wielki król i miał z nią 
dzieci. Gdy dorosły, matka posłała je na dwór królewski, by prosiły 
o zaspokojenie swoich potrzeb. Wówczas król polecił pozostawie-
nie ich na swym dworze. Opowieść mówiła o zakonie franciszkań-
skim, w roli króla prezentowała samego Chrystusa, w szlachetnej 
i ubogiej kobiecie – Biedaczynę, natomiast w dzieciach – jego du-
chowych synów i córki.

Papież wysłuchał opowieści i ustnie potwierdził Regułę, jednak 
zdziwił się bardzo, gdyż „przed przybyciem błogosławionego Fran-
ciszka widział we śnie Kościół św. Jana na Lateranie, któremu groziła 
ruina i jednego mizernego, wzgardzonego zakonnika, podtrzymują-
cego go swymi ramionami. Po obudzeniu – zdumiony i wystraszony 
całą swą mądrością i przenikliwością – starał się odkryć znaczenie 

owego widzenia. Lecz po kilku dniach, gdy przyszedł do niego bło-
gosławiony Franciszek i przedstawił mu swe plany, (…) papież pa-
trząc na niego, (…) i zastanawiając się nad swoją wizją, (…) zaczął 
mówić do siebie: Zaprawdę, to on jest tym świętym zakonnikiem, 
który odbuduje i podtrzyma Kościół Boży. Uścisnął go i uznał Regu-
łę, którą napisał” (Relacja trzech towarzyszy XII, 51).

Powstały dwie reakcje reguły. Jedna z nich, ukończona w 1221 r., 
nie została przedstawiona do zatwierdzenia, drugą w 1223 r. oficjal-
nie potwierdził papież Honoriusz III. Ikonografia akcentuje kilka za-
sadniczych wątków związanych z tymi faktami. Najciekawszym i naj-
bardziej charakterystycznym jest Sen Innocentego III.

Nieznany malarz bernardyński, czynny prawdopodobnie w dru-
giej połowie XVII w., nawiązał w swym obrazie do typu przedstawie-
nia znacznie popularniejszego dopiero w następnym stuleciu, w któ-
rym św. Franciszek ukazywany bywa w pozycji klęczącej lub stojącej 
przed Chrystusem wręczającym mu tekst Reguły. Sceny tego typu 
bywają zwykle grupowe. Wśród uczestników przedstawienia pre-
zentowani byli aniołowie, czasami Matka Boża jako Patronka Zako-

nu Serafickiego, a postaci Chrystusa to-
warzyszył motyw krzyża.

Wytłumaczeniu genezy takiej kon-
cepcji służą, jak sądzimy, słowa zapisa-
ne przez Biedaczynę w tekście jego Te-
stamentu: „Mnie, bratu Franciszkowi, Pan 
dał tak rozpocząć życie pokuty...”. Na in-
nym miejscu czytamy: „I gdy Pan zlecił 
mi troskę o braci, nikt mi nie wskazywał, 
co mam czynić, lecz sam Najwyższy ob-
jawił mi, że powinienem żyć według 
Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać 
w niewielu prostych słowach, i Ojciec św. 
potwierdził mi. A ci, którzy przychodzili 
przyjąć ten sposób życia, rozdawali ubo-
gim wszystko, co mogli posiadać...” (Pi-
sma św. Franciszka s. 134–135).

W Życiorysie większym św. Bonawentu-
ry czytamy: „Gdy zaś, po rozprzestrzenie-
niu się Zakonu święty mąż zdecydował, 
aby rodzaj życia potwierdzony przez In-
nocentego III, został na zawsze zatwier-
dzony przez jego następcę Honoriusza, 
uczynił to pod wpływem Bożego obja-
wienia. Zdawało mu się, że zebrał z zie-
mi drobniutkie okruchy chleba i że powi-
nien nimi nakarmić bardzo wielu zgłod-
niałych braci, którzy go otaczali. Gdy 

obawiał się, że te drobne okruchy wysypią mu się z ręki, gdy będzie 
je rozdawał braciom, głos z góry powiedział: „Franciszku, zrób z tych 
drobnych okruszyn jedną hostię i daj braciom, którzy chcą jeść”. Gdy 
on to zrobił, każdy, kto ten dar niegodnie przyjmował albo przyję-
tym wzgardził, zostawał zarażony trądem. Rano święty mąż opowie-
dział to wszystko swoim towarzyszom, bolejąc, że nie może zrozu-
mieć tajemnicy widzenia. Następnego zaś dnia, gdy czujny trwał na 
modlitwie, usłyszał ten sam głos pochodzący z nieba: „Franciszku, 
okruszyny, które widziałeś ubiegłej nocy są słowami Ewangelii, ho-
stia – Regułą, trąd – nieprawością” (1 Bonawentura IV, 11).

Obraz stanowi więc ilustrację o wymowie symbolicznej. Ukazuje 
prawdę o nadprzyrodzonych wydarzeniach w życiu św. Franciszka. 
W przedstawieniu tym Reguła nie stanowi zwykłego dokumentu 
zredagowanego ludzkim rękami, oficjalnie uznanego przez Stolicę 
Apostolską, lecz jest zbiorem wskazań ewangelicznych, przekaza-
nych bezpośrednio przez Chrystusa w następstwie specjalnej łaski 
udzielonej Biedaczynie. W kameralnej grupie zakonników towarzy-
szących Świętemu malarz ukazał symbol wspólnoty, która ogarnęła 
swoją działalnością wiele krajów chrześcijańskiego świata.

tekst i zdjęcie
o. Efrem Obruśnik OFM


