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Najpiękniejsze posesje 2009
9 września br. rozstrzygnięty został
– ogłoszony wiosna przez Burmistrza
Leżajska – „Konkurs na najpiękniejszą posesję” w naszym mieście.
Komisja – powołana przez Burmistrza Leżajska do oceny nieruchomości – w składzie:
Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji oraz członkowie: Jan Dec
(radny, przewodniczący Komisji Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska), Stanisław Brzuzan (właściciel firmy „Karol”, zajmującej się utrzymaniem zieleni miejskiej)
i Beata Jodkowska (inspektor ds. ochrony
środowiska w Urzędzie Miejskim) dokonała
w miesiącach letnich bieżącego roku przeglądu posesji mieszkalnych indywidualnych
położonych na terenie miasta Leżajska.
Zwracała uwagę na zagospodarowanie
poszczególnych nieruchomości, a w szczególności na: • stan techniczny i wygląd budynków, w tym elewacji frontowych, • wygląd i stan ogrodzeń, stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki, balkony,
• ogólny widok posesji z ulicy.
Po przeglądzie nieruchomości oraz dokonaniu ich oceny, komisja postanowiła ostatecznie przyznać następujące nagrody:

I miejsce – posesji Państwa Janiny
i Waldemara Mazurków przy ul. Zielonej nr 31,
II miejsce – posesji Państwa Grażyny i Krzysztofa Knapów przy ulicy M.
Konopnickiej nr 41,
III miejsce – posesji Państwa Krystyny i Zbigniewa Działów przy ul.
Borki 24.

Komisja uważa, że na uznanie zasługują
właściciele także innych posesji, które co roku
plasują się w ścisłym finale konkursu, lecz nie
wszystkie mogą zostać nagrodzone.
Komisja stwierdza, że właściciele nieruchomości nagrodzonych i wyróżnionych
w konkursie w poprzednich latach, nadal
bardzo dbają o swoje posesje, lecz zgodnie
z regulaminem konkursu nie mogą otrzymać ponownie nagród.
W podsumowaniu niniejszego konkursu członkowie komisji wspólnie stwierdzają, że z każdym rokiem przybywa na terenie
miasta Leżajska posesji, które mogą konkurować o miano „najpiękniejszej”.
* * *
2 października br. w sali posiedzeń leżajskiego ratusza odbyła się uroczystość
podsumowania i ogłoszenia wyników tegorocznej edycji konkursu na najpiękniejszą posesję w mieście, na którą zaproszeni
zostali laureaci trzech pierwszych miejsc.
Burmistrz Leżajska serdecznie wszystkim
pogratulował i wręczył specjalne dyplomy
uznania.
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I nagroda
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Najlepszy fotograf
„Foto Odlotu” z Leżajska
W październiku br. odbył się finał XII Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego „Foto Odlot”. Z ogromną
przyjemnością przyjęliśmy fakt, że zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został mieszkaniec Leżajska – Wacław Padowski za pracę pt.
„Szukam życia”.

Na konkurs organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wpłynęło 893 zdjęcia 217 fotografików z 35 krajów
– czyli z różnych zakątków świata. Reprezentant naszego miasta miał więc sporą konkurencję.
Jurorzy docenili pozytywną wartość przesłania, które wypływa z kompozycji nagrodzonej pracy. Według słów dr historii sztuki
– Grażyny Stojak, która była członkiem komisji oceniającej, „dzięki znakomitym narzędziom fotografii cyfrowej i technicznym
możliwościom programów graficznych komputera, autor pokazał drogę dziecka do czystego źródła, wśród upiorów i aniołów, niebiańskich pejzaży i chmurnych burz. Symboliczny wydźwięk tej pracy jest tym większy,
iż poszukiwań dokonuje mały chłopiec minutę przed północą, mijając samotnie żelazną bramę. To tak, jakby autor przypominał
nam, że nasz czas na poszukiwanie dróg na
ziemi już niebawem się skończy”.

Wacław Padowski, który tak pięknie
zaprezentował leżajską fotografię, od lat
współpracuje z Klubem Fotograficznym
„Optikos” przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Z aparatem fotograficznym
w ręku uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych miasta
i powiatu.
3 października br. podczas wręczenia odznaczeń i otwarcia wystawy pokonkursowej Wacław Padowski stał po drugiej stronie obiektywu. Pracownicy domu kultury
z dyrektor Marią Horoszko towarzyszyli mu
w tym wielkim wydarzeniu, gratulując i wręczając kwiaty.
Za całą dotychczasową pracę składamy Panu Wacławowi wielkie podziękowania, a także serdeczne gratulacje z okazji
tak wspaniałego i w pełni zasłużonego sukcesu.

A. Margas

VI Festiwal Piosenki
Harcerskiej
i Turystycznej
„HiT 2009”
Już wkrótce cały Leżajsk znów
zaśpiewa wspólnie na deskach
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku.
Od 13 do 15 listopada harcerki
i harcerze z różnych części Podkarpacia i nie tylko spotkają się
podczas VI Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej „HiT
2009”, aby wspólnie śpiewać, bawić się i poznawać wspaniałych
ludzi.
Mieszkańców Leżajska i okolic zapraszamy na koncert galowy, który odbędzie się 14 listopada (sobota) o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Wystąpią laureaci festiwalu,
a gwiazdą wieczoru będzie zespół MANITOU.
Przez cały czas liczymy na firmy i osoby, które chciałyby wesprzeć rzeczowo lub finansowo
naszą inicjatywę.
Związek
Harcerstwa Polskiego
Hufiec Leżajsk
ul. Mickiewicza 65
37–300 Leżajsk
tel. 17 242-11-34

PKO BP SA II/o Rzeszów
87 1020 4405 0000 2002 0311 4634

Koleżance

Agnieszce Margas
wyrazy
szczerego współczucia
z powodu śmierci

BABCI
składają
Dyrektor
i Pracownicy
Miejskiego
Centrum Kultury
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Święto Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października, jest świętem polskiej
oświaty. Tradycyjnie z tej okazji nauczyciele szkół i przedszkoli miejskich spotykają się na uroczystej akademii. Tak było
i w tym roku.
W przeddzień święta, 13 października br.
w Miejski Dom Kultury wypełnili nauczyciele leżajskich placówek oświatowych podległych miastu, by uczcić Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli również nauczyciele emerytowani. Gospodarzami byli w tym roku uczniowie Gimnazjum
Miejskiego, którzy zaprezentowali wspaniały montaż słowno-muzyczny. Jak zwykle, na
zakończenie uroczystości rozeszli się po sali
z koszyczkami pełnymi czekolad i obdarowywali nimi pedagogów. Był to symboliczny

wyraz podziękowania za trud, jaki nauczyciele i wychowawcy wkładają w naukę i wychowanie młodego pokolenia.
Wcześniej jednak, po oficjalnym powitaniu zebranych przez dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Miejskich Janusza Orłowskiego, głos
zabrał burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz.
Podziękował pedagogom za wysiłek wkładany każdego dnia w wychowanie dzieci i młodzieży oraz nieustanne przekazywanie wiedzy i poszerzanie ich myślowych
horyzontów. Przedstawił aktualną sytuację
miejskiej oświaty, osiągnięcia uczniów i ich
nauczycieli w ubiegłym roku szkolnym. Złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia.
Następnie wręczone zostały Nagrody Burmistrza Leżajska przyznane za ich osiągnięcia w pracy zawodowej. Otrzymali je: Barbara Długoń (nauczycielka z SP 1), Anna Frań
(nauczycielka z SP 2), Elżbieta DmitrowskaKaduk (dyrektor SP 3), Aneta Marcinek (dyrektor PM 4), Barbara Kuczek (nauczycielka GM) oraz Tomasz Chrząstek (nauczyciel
GM).
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały też odznaczenia państwowe.
Medal Komisji Edukacji Narodowej Ewa Rejman i Grażyna Olszowy z SP 3. Swoje nagrody przyznał też Podkarpacki Kurator Oświaty.
Otrzymali je: Elżbieta Furmańska i Jan Mach
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.

(bwl)

KUPUJĄCY NIE PŁACI WYNAGRODZENIA!!
OFERTY SPRAWDZONE = KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI!
DZIAŁKI SPRZEDAŻ – *ceny ofertowe
Wierzawice – 13 arów + bud. gosp. – *75 000 zł
Brzóza Królewska – 21 arów – * 45 000 zł
Leżajsk, ul. Ogrodowa – 13 arów – *137 000 zł
Wólka Grodziska – ok. 73 arów (15 arów. bud.) *52 000 zł
Wierzawice – ok. 2 ha (1,22 ha. bud) – *265 800 zł

DOMY SPRZEDAŻ – *ceny ofertowe
Brzóza Królewska – 310 m , 8 arów – *210 000 zł
Ruda Łańcucka – 180 m2, 30 arów – *198 100 zł
Leżajsk, ul. Reymonta – 140 m2, 30 arów – *260 000 zł
2

MIESZKANIA SPRZEDAŻ – *ceny ofertowe
Leżajsk – 45 m2 parter, 50 m2 parter, 48 m2 IIIp (*średnia cena 3350 zł za m2)

KONTAKT: 0 693 969 917; (017) 242-12-72; 787-70-36
Więcej ofert:
www.alicja-dom.pl



Ogłoszenie
Uprawnienia
Ministra Infrastruktury
Wykonuję
ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
I LOKALI MIESZKALNYCH

Tel. 0 509 494 877
Zapraszam

CZAS NA AKTYWNOŚĆ
W GMINIE MIEJSKIEJ LEŻAJSK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku od 1 stycznia 2009 r. po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie, 7.1.1, Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu: „Czas na aktywność w gminie
miejskiej Leżajsk”.
Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Leżajsk.
Mogą to być osoby bezrobotne, niepracujące, zatrudnione –
w tym rolnicy, pozostające w wieku aktywności zawodowej
oraz korzystające z pomocy społecznej.
Zadania zapisane w projekcie będą realizowane poprzez
stosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących
zadania w sferze aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Uczestnicy projektu w liczbie 20, otrzymali wsparcie
w postaci nieodpłatnego grupowego treningu kompetencji
społecznych z elementami szkoły dla rodziców. Zajęcia te pomagają w powrocie do życia społecznego i podnoszą kompetencje życiowe uczestników. Mogli również dowiedzieć się,
jak powinni się wywiązywać ze swoich ról jako rodzice.

Warsztaty w ramach treningu kompetencji społecznych.

Kolejnym działaniem były zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik mógł zorientować się na
podstawie przeprowadzonego badania o swoich predyspozycjach i kwalifikacjach zawodowych a w dalszej kolejności
uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego dla siebie kursu,
szkolenia zawodowego.
Obecnie (początek października) odbywają się kursy zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej. W tym roku zaplanowano następujące szkolenia:
– kurs prawa jazdy,
– kurs – profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
i komputerami oraz fakturowaniem,
– kurs – komputerowa obsługa hurtowni i magazynu,

Uczestnicy w trakcie zajęć kursu komputerowej obsługi hurtowni i magazynu.

– kurs – opiekunka osób starszych,
– kurs – fryzjer damsko-męski.
Pod koniec roku uczestnicy projektu wezmą jeszcze udział
w zajęciach Klubu Pracy organizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Leżajsku. W ramach aktywizacji zawodowej pozwolą one na pobudzenie aktywności uczestników na rynku pracy. Poznają praktyczne zasady składania dokumentów
aplikacyjnych: cv, list motywacyjny, podanie o pracę, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, jak dokonać skutecznej autoprezentacji. Na zakończenie uczestnictwa
w Klubie Pracy beneficjentom pozostanie najtrudniejsza do
wykonania część – praktyczne poszukiwanie pracy i rozmowy z prawdziwymi pracodawcami.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w ramach
zadania w projekcie – upowszechnianie pracy socjalnej, zatrudnił kolejnego pracownika socjalnego i kontynuuje zatrudnienie pracownika socjalnego przyjętego do pracy w roku
2008. Pracownicy socjalni zajmują się m.in. zawieraniem
kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu. Kontrakt socjalny jest swoistą umową zawieraną z osobą ubiegającą się
o pomoc a pracownikiem socjalnym, określającą uprawnienia i obowiązki stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji
życiowej osoby lub rodziny. Wszyscy beneficjenci ostateczni
objęci są wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz w razie
potrzeby zasiłków z pomocy społecznej.
Żywimy nadzieję, że nowe umiejętności i zdobyte kwalifikacje uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie miejskiej Leżajsk” pozwolą na poprawienie ich sytuacji na rynku
pracy oraz docelowo umożliwią im wyjście z systemu pomocy społecznej i usamodzielnienie się.
W roku następnym planujemy kontynuację realizacji projektu systemowego finansowanego w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kierownik MOPS w Leżajsku
Krzysztof Rutowicz



gospodarka
Zastępca Burmistrza Leżajska Piotr Urban prowadzi i nadzoruje zadania
związane z rozwojem gospodarczym miasta, w tym wszelkie planowane, przygotowywane i realizowane inwestycje. W kolejnych wydaniach „BM” sukcesywnie informuje o postępie prac. Obecnie pragnie zapoznać mieszkańców
naszego miasta z aktualnym stanem inwestycji miejskich u progu kończącego się roku kalendarzowego.
Z satysfakcją stwierdzam, że wszystkie
zaplanowane inwestycje na ten rok zostały
zgodnie z harmonogramem albo już zakończone, albo zmierzają do finału. A te, które
realizowane mają być dłużej także przebiegają zgodnie z planem. Tak jest na przykład
z budową drogi łączącej ulicę Podolszyny z ulicą Siedlanka. W związku z dotacją
unijną na to zadanie ustalony został szczegółowy harmonogram i jest on skrupulatnie
przestrzegany. Prace trwają. Ta inwestycja
zakończona zostanie w połowie 2010 roku.

Kolejna inwestycja dotyczy ulicy Zmuliska, prace trwają. Kanalizacja deszczowa
jest wykonana, wylot do rowu melioracyjnego również, układane są teraz chodniki
z kostki brukowej. W niektórych miejscach
nie możemy jeszcze układać kostki, musimy
poczekać, żeby grunt się zagęścił – na świeżym nasypie nie można układać chodnika,
bo się po prostu zapadnie. Stąd chodnik
w tej ulicy układany jest fragmentami.
W tym roku przystąpimy jeszcze do prac
związanych z wykonaniem odcinka chod-

Piotr Urban na budowie łącznika ulicy Podolszyny.

Inwestycje w mieście
Ulica Podzwierzyniec.

Jesteśmy już po renowacji nawierzchni
i budowie chodnika przy ulicy Borki.
W tej chwili trwają prace na ulicy Polnej
i na przedłużeniu ulicy Podolszyny do przepustu. Prace postępują we właściwym tempie. Na ulicy Polnej, gdzie odbudowywana
jest nawierzchnia, chcemy przed zimą położyć asfaltową warstwę profilującą, żeby
można było ją odśnieżać i spokojnie przejeżdżać, bez potrzeby omijania dołków.
W tym roku wykonywaliśmy prace przy
przebudowie ulicy Podzwierzyniec. Zakres robót na ten rok został już wyczerpany – masa asfaltowa położona, pobocza wyrównane.

Ulica Polna.



nika na przejeździe kolejowym na ulicy Sikorskiego. Zbudowany zostanie tam jednostronny chodnik.
Odcinek ulicy Spokojnej jest wykonany,
wykonano nawierzchnię z kostki.
W niedługim czasie przystąpimy do kontynuacji prac przy przebudowie ulicy Górnej.
Zakład Energetyczny rozpoczął już układanie nowych kabli elektrycznych pod chodnikami. W tych miejscach, w których energetycy zakończą prace, rozpoczniemy układanie nowej nawierzchni.
Trwają prace wykończeniowe przy nadbudowie oficyny ratusza. Aktualnie wykonywane są wszystkie instalacje typu: elektryczna,
telefoniczna, komputerowa, wodociągowa,
kanalizacyjna. W całym budynku Urzędu modernizujemy instalację elektryczną zasilającą
ponieważ dotychczasowa była już poważnie
wyeksploatowana i wysoce awaryjna.
Największą inwestycją, która właśnie się
rozpoczęła, jest budowa hali sportowej
wraz z częścią dydaktyczną przy Szkole

Ulica Zmuliska.

Podstawowej nr 2. Firma „Integral” z Rzeszowa weszła już na plac budowy, roboty
są w toku. Wykonano bardzo głębokie wykopy tuż przy budynku szkolnym i przy sali
gimnastycznej, złożone na boisku szkolnym
przygotowane wcześniej elementy zbrojeniowe wykorzystywane są do budowy fundamentów części dydaktycznej, prace betoniarskie trwają. Prace przy konstrukcji
hali sportowej będą wykonywane w zimie
i w przyszłym roku.
Myślę, że rozpoczęcie budowy tej hali
jest znakomitym prezentem na pięćdziesięciolecie Szkoły Podstawowej nr 2.
Kolejną bardzo istotną inwestycją oświatową w tym roku jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
nr 1. Prace trwają. Aura spłatała figla nagłym
opadem śniegu w połowie października,
co spowodowało pewne opóźnienia. Problem
polega na tym, że asfalt, który jest już położony na boisku, musi odparować, wysezonować. Na to potrzeba około trzech tygo-

Ulica boczna Moniuszki.

Ulica Moniuszki.

Ulica Siedlanka w budowie.

dni. Dopiero wtedy można układać na nim
nawierzchnię poliuretanową. Są już słupki
ogrodzeniowe, rozciągana jest na nich siatka, pozostanie jeszcze kosmetyka otoczenia
– następnie malowanie linii na boisku. Zadanie dofinansowane jest w 50 procentach
ze środków zewnętrznych i musi być zakończone w wyznaczonym terminie.
Trwają bardzo intensywne prace przy
budowie chodników wzdłuż ulicy bocznej
Moniuszki i Moniuszki. Muszą być one zakończone do końca listopada.
Bardzo ważną sprawą dla nas jest budowa chodników przy ulicy Tomasza Michałka w ciągu drogi Leżajsk–Sokołów po lewej
i prawej stronie. Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich ogłosił już przetarg na wyłonienie wykonawcy. Termin wykonania chodników to 15 grudnia 2009 r.
Prace projektowe. Do końca roku powinny być zakończone prace dotyczące budowy parkingu przy ulicy Warszawskiej, przebudowy ulicy Franciszkańskiej oraz budowy
wodociągów i kanalizacji przy ulicy Kąty.
Duże nadzieje wiążę z faktem remontu
drogi krajowej nr 77 i powiązania jej z drogą wojewódzką 877 – dotyczy to ulic Boronia, Hutniczej i Fabrycznej. Złożyliśmy
wniosek do tzw. „schetynówek” (to narodowy plan odbudowy dróg) na ponad 700 tysięcy złotych. Procedura rozstrzygająca trwa.
Jeżeli nasz wniosek zostanie zakwalifikowany, rozpoczniemy prace w przyszłym roku.
Połowa kosztów musi być pokryta przez
miasto, więc już teraz tak konstruujemy bu-

dżet na przyszły rok, żeby uwzględnić w nim
środki na ten cel. Modernizacja tych ulic pozwoli na to, żeby cały ciężki ruch ze wszystkich zakładów produkcyjnych z rejonu dzielnicy przemysłowej skierować w przyszłości
na obwodnicę miasta Leżajska. I to jest naszym celem.
I najważniejsza sprawa – obwodnica miasta Leżajska.
Pilotuję ten temat i bardzo dokładnie śledzę bieg wydarzeń. Po usunięciu drobnych
przeszkód związanych z nielicznymi protestami mieszkańców, 23 września tego roku
w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się
rozprawa administracyjna na temat oceny
oddziaływania na środowisko I etapu obwodnicy miasta Leżajska, na którą przybyli przedstawiciele wojewody, marszałka
województwa, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska i innych instytucji zainteresowanych. Wnioski zostały zebrane, przesłane do wojewody. Ponadto stosowne dokumenty na temat I etapu obwodnicy starosta przekazał już do wojewody i według
informacji, jakie posiadam, nie ma już żadnych przeszkód, żeby wojewoda terminie
do 15 listopada nie wydał decyzji pozwolenia na budowę.
To pozwoli na ogłoszenie przetargu przez
GDDKiA i wyłonienie wykonawcy. Z wielkimi nadziejami czekamy na dzień, w którym
będzie podpisywana umowa z wykonawcą
na realizację I etapu obwodnicy.
Nasze zobowiązania, polegające na budowie łącznika między obwodnicą miasta Le-

żajska a układem dróg miejskich, mogą być
już realizowane, ponieważ miasto ma pozwolenie na budowę łącznika do obwodnicy.
Kwestią otwartą pozostaje teraz ułożenie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad harmonogramów realizacyjnych tych przedsięwzięć, to znaczy budowy I etapu obwodnicy i naszego łącznika
do niej. Rzecz w tym, by terminy realizacji
tych inwestycji zbiegły się i były racjonalnie
ułożone. Cykl budowy łącznika musi się pokrywać z cyklem budowy obwodnicy I etapu, bo nie może być tak, że my zrobimy łącznik i zakończy się on gdzieś w polu, bądź odwrotnie, że I etap obwodnicy będzie bardzo
zaawansowany, a my nie rozpoczęliśmy jeszcze budowy łącznika.
Dla nas, dla miasta, jest jeszcze jeden problem w związku z tym – skąd znaleźć pieniądze na budowę tego łącznika. W budżecie
na przyszły rok przewidujemy pewną kwotę na rozpoczęcie realizacji tego zadania,
ale mówię otwarcie, że liczę też na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego.
I jeszcze jedno – etap drugi obwodnicy
miasta.
Prace projektowe drugiego etapu obwodnicy postępują bez przeszkód, w pierwszej
połowie listopada ma się odbyć posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. Wtedy zostanie wybrany ostateczny
wariant rozwiązań komunikacyjnych II etapu, najlepszy według Generalnej Dyrekcji
jako inwestora.

Prace przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2.



wywiad miesiąca
Rozmowa
z dyrektorem Browaru
w Leżajsku
Krzysztofem Żyrkiem
• Browar w Leżajsku ma od niedawna
nowego dyrektora. Przez ostatnich kilka lat tym browarem zarządzali Holendrzy. Teraz holenderski koncern postawił na Polaka. Czy świadczy to o otwieraniu się skrzydeł zaufania?
• Nie sądzę, by tak należało interpretować
tę decyzję. Ludzie pracujący dla koncernu
Heinekena mają różne paszporty, są obywatelami różnych państw w świecie, ale identyfikują się z jedną firmą i bez względu na to,
na jakim kontynencie się znajdują, realizują
zadania koncernu.
• Jakie zadania postawił przed Panem koncern do wykonania w Leżajsku? Czy nad zakładem zaczną się zbierać czarne chmury? Stugębne pytie różnie plotą.
• Myślę, że te stugębne pytie, jak je pani
określiła, powinny zamilknąć na dobre. Browar Leżajsk jest i będzie stabilnym fundamentem Grupy Żywiec. Musimy natomiast
brać pod uwagę kryzys w naszej gospodarce i związane z tym mniejsze spożycie piwa
w Polsce. Może się to przełożyć na mniejsze
wolumeny produkcyjne w całej branży piwowarskiej.
• To co będzie?
• Poprawa wewnętrznej efektywności browaru. To jest główny program pracy dyrektorów naszych browarów – trzymać wysoki
poziom jakości naszego piwa i tworzyć dobry zespół do współpracy.
• Na czym polega tworzenie takiego zespołu?
• Tutaj ten zespół już istnieje. Ludzie bardzo dobrze z sobą współpracują, o czym
świadczą wyniki browaru. Przy tej okazji
chciałbym podziękować wszystkim pracownikom browaru za to. Browar w Leżajsku ma jedne z najlepszych wyników w grupie Żywiec, także w grupie Heinekena, czyli
pod względem parametrów produkcyjnych
jest bardzo dobry. Gdyby tu nie było pracy zespołowej, nie byłoby też takich wyników!
• Co w takim razie chce Pan ulepszyć?
• Zawsze można coś więcej osiągnąć, kolejne bariery przekraczać. Żeby to osiągnąć
zespół musi być jeszcze bardziej zgrany, bardziej zmotywowany. Potrzebna jest jeszcze
większa mobilizacja, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, taka mobilizacja pozytywna.
Na tym między innymi polega ta poprawa
efektywności wewnętrznej i na tym chcę
skupić swoje działania. Dużą rolę w tej naszej drodze odgrywa system TPM. Dla niewtajemniczonych jest system zarządzania
produkcją, którego podstawą jest ciągła
poprawa.
• Czy planowane są jakieś inwestycje?
• Tak. Co roku tworzymy trzyletni plan inwestycyjny. W zależności od potrzeb rynkowych podejmujemy decyzje, jakich obszarów te inwestycje będą dotyczyć. W tym
roku dozbroiliśmy paletyzator na linii puszkowej w możliwość paletyzowania piwa
na półpaletach, na których piwo dostarczane jest do Biedronki, takie są wymagania tej
sieci. Ponownie zaczęliśmy produkcję piwa
„Leżajsk Mocne”. Wprowadziliśmy innowację na fermentacji. Aby być konkurencyjnym pod względem efektywności a także
pod względem kosztowym, cały czas wprowadzamy wiele modyfikacji. Sam proces



technologiczny się nie zmienia, natomiast,
jeśli chodzi o sprzęt, chcemy sięgać po ten
z najwyższej półki. Czyli następnym celem
dla Leżajska powinny być inwestycje w najnowocześniejsze technologie.
• Jak to się stało, że Pana zawodowa
przyszłość związana została z browarnictwem? Przecież, nie uwierzę, że jako mały
chłopak marzył Pan o tym, by swoje życie
poświęcić warzeniu piwa!
• Rzeczywiście wtedy, gdy wybierałem się
na studia, nie myślałem o tym. Zdecydowa-

• Po pięciu latach władze koncernu znalazły Panu kolejne pole do działania.
• Tak. Ale wcześniej przez kilka miesięcy
przeszedłem szkolenia w najstarszym browarze naszej grupy Cieszynie. Tam zapoznawałem się ze specyfiką browaru, z procesem
produkcyjnym.
• W Warce powierzono Panu stanowisko dyrektora produkcji.
• Zajmowałem się tam produkcją, począwszy od przyjęcia surowców, a skończywszy na magazynowaniu i załadunku

łem się na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wybrałem kierunek: automatyka i robotyka. Skończyłem AGH ze specjalizacją robotyka.
• Pana pierwsza praca?
• W dziale technicznym w browarze
w Żywcu. Wtedy była to osobna spółka
Zakłady Piwowarskie w Żywcu, w których
już miał udział Heineken. Tam przeszedłem
przez kilka stanowisk w dziale głównego
mechanika, w dziale inwestycji zajmowałem się wdrażaniem nowych projektów opakowaniowych, w sumie około 5 lat. Następnie podjąłem się nowych zadań w tworzącej się Grupy Żywiec, w tym czasie Heineken konsolidował browary Żywiec, EB, Leżajsk, Warka.
• I wówczas przeszedł Pan do centrali
w Warszawie.
• Zaproponowano mi stanowisko inżyniera
przemysłowego Grupy Żywiec. Dużo wtedy
wyjeżdżałem. Jeździłem po browarach Heinekena w Europie – Włochy, Holandia, Niemcy – ale głównie w Polsce, żeby zapoznać się
z najlepszymi praktykami, poznawać najlepsze rozwiązania w innych browarach.

piwa. I co ciekawe, browar w Warce przypomina browar w Leżajsku. Na tych samych
planach, bodajże czeskich, zbudowano browary w Warce, Leżajsku i Poznaniu – prawie
identyczne budynki produkcyjne.
• Po czterech latach pracy w Warce
znów w Pana karierze zawodowej nastąpiła zmiana.
• Browar Leżajsk jest czwartym moim browarem. Pełnię tu funkcję dyrektora całej jednostki.
• Jest pan tu od sierpnia, jeśli się
nie mylę.
• Tak od sierpnia. Na początek zapoznawałem się z bieżącymi, aktualnymi sprawami i wchodziłem w nowe tematy, inwestycje,
projekty, poznawałem pracowników. Obecnie powoli wchodzimy w niski sezon produkcyjny, okres ten pomaga nam się przygotować do następnego sezonu. W tym czasie wykonujemy remonty maszyn, szkolimy
pracowników.
• To chyba dobrze.
• Oczywiście, to bardzo dobrze.
• Do niedawna leżajskie piwo mogło
być sprzedawane tylko na Podkarpa-

Pozytywna
ewolucja

ciu. Od pewnego czasu pojawia się ono
w sklepach „Biedronka”.
• W czerwcu 2008 roku Grupa Żywiec
podpisała umowę z dyskontem „Biedronka”
na sprzedaż piwa „Leżajsk”. Jest to ogromna
sieć sklepów i dzięki tej umowie smak leżajskiego trunku można poznać w każdej części Polski, nie tylko na Podkarpaciu. Od tego
momentu zdecydowanie wzrosła też sprzedaż naszego piwa i rzecz jasna jego produkcja. Dzięki temu nowemu kanałowi sprzedaży zbyt piwa „Leżajsk” poszerzył się bardzo znacząco.
• W grudniu 2006 roku w leżajskim
browarze z taśmy produkcyjnej zeszła
„złota” butelka, jak wtedy mówiono,
bo w ciągu roku wyprodukowano dwa
miliony hektolitrów piwa. Czy planuje
Pan pobić ten rekord?
• Raczej nie, biorąc pod uwagę aktualną
konsumpcję piwa. Chociaż, kto wie? Jeśli się
okaże, że nasi klienci będą go potrzebowali więcej, to wtedy zainwestujemy w nowy
sprzęt i zwiększymy produkcję.
• Jakie są plany i zamierzenia?
• Główne zadania to zakończenie inwestycji w modernizację stacji hydroforowej,
która gwarantuje stabilną jakości wody,
podstawowego składnika naszego produktu. Źródła, z których korzystamy są unikatowe. Musimy je chronić i o nie dbać.
• Pojawiały się opinie, że w związku z powstaniem parku technologicznego „Stare
Miasto Park” grozi im zanieczyszczenie.
• Mam nadzieję, że wspólnie z gminą
i miastem wypracujemy taką koncepcję,
która pozwoli zostawić strefę ochronną dla
naszej wody i wszyscy będą zadowoleni.
Ważne jest to, że nie chcemy nikogo ograniczać w rozwoju a doskonała jakość tutejszej
wody jest naszym wspólnym skarbem.
• Na jakich głównych sprawach koncentruje Pan obecnie swą uwagę jako
dyrektor leżajskiego Browaru?
• Interesują mnie trzy obszary: we wnętrzny wzrost efektywności w browa-

rze i utrzymanie bardzo dobrej jakości
piwa, o czym już mówiłem, oraz część zewnętrzna, reprezentacyjna browaru, mająca na celu utrzymanie dobrych relacji
ze społecznością, wspomaganie lokalnej
aktywności w Leżajsku, w regionie, sponsorowanie ważnych zadań i przedsięwzięć.
Browar zawsze był głównym sponsorem
wielu imprez kulturalnych dla miasta oraz
klubu sportowego „Pogoń”. I nic się pod
tym względem nie zmieniło. Zmienił się
tylko dyrektor browaru.
• Pierwszy raz uczestniczył Pan w Międzynarodowym Festiwalu Łowieckim w naszym mieście. Jak się Pan czuł na imprezie,
której głównym sponsorem jest Browar
w Leżajsku?
• Doskonale. I korzystając z okazji chciałbym w imieniu Grupy Żywiec złożyć uznanie myśliwym i leśnikom za kontynuowanie
wspaniałych tradycji łowieckich na tych terenach, a władzom miasta za inicjatywę i organizowanie tych Festiwali. Bo, jak wiemy,
łowiectwo od dawien dawna było podstawowym zajęciem człowieka. Polowania były
kiedyś głównym źródłem utrzymania i przeżycia. W przeciągu lat zmieniały swój charakter, ale zawsze jest to spotkanie człowieka z dzikim zwierzem i próba sił. Przez wieki pokolenia myśliwych stworzyły obyczaje,
które my, ludzie znający las jedynie ze spacerów i grzybobrania, dzięki temu Festiwalowi poznajemy. A przy okazji możemy się
świetnie bawić w atmosferze, jaką tworzy
hubertowska brać.
• Dawno temu, gdy o Leżajsku nikomu się nawet nie śniło, była tu Puszcza
Sandomierska, bory, do których lubili się zapędzać nasi królowie. Jak głosi legenda, w miejscu, w którym odpoczywający po wielkich łowach król
Władysław Jagiełło zobaczył krążącego po niebie sokoła, powstał Sokołów
Małopolski.
• Te leśne ostępy lubili nasi królowie,
o czym donoszą kronikarze. Na te ziemie

przez setki lat na polowania zjeżdżali tacy
znamienici królowie, jak Władysław Jagiełło, Kazimierz Wielki, Stefan Batory... I proszę
zwrócić uwagę na to, że przez tysiące lat tradycja łowiecka przeplatała się z tradycją piwowarską. Dowodem na to może być fakt,
że król Zygmunt Stary w 1525 roku przyznał
Leżajskowi przywilej warzenia piwa. Chciałbym, abyśmy razem kontynuowali te dwie
tradycje, organizujmy dalej takie wspaniałe festiwale w Leżajsku i bądźmy silni tymi
dwiema tradycjami.
• Jak się pan czuje w Leżajsku? To chyba
duża zmiana dla Pan i rodziny, taki przeskok ze stolicy do małego miasteczka.
• Przyzwyczajony jestem do środowiska
małego, spokojnego, bo ja pochodzę ze wsi.
Urodziłem się w Milówce na Żywiecczyźnie,
w tej samej, w której przyszli na świat bracia
Golcowie. Czyli korzenie tak naprawdę mam
wiejskie. W Warszawie mi to nie przeszkadzało, ale tutaj czuję się jakbym do nich wracał.
W Leżajsku odnajduję swoje obszary spokoju. W domu ustaliliśmy, że jeśli ja zmieniam
pracę, to przenosimy się razem z rodziną. Zawsze jesteśmy razem. Szukaliśmy domów
do wynajęcia w Rzeszowie i w Leżajsku. I wybraliśmy Leżajsk to znaczy, że to miasto Leżajsk urzekło mnie swoim urokiem. Dobrze
nam się tu mieszka, choć początki zawsze
bywają trudne – zwłaszcza dla dzieci adaptacja w nowym miejscu, w szkole, w przedszkolu. Syn i córka są w szkole podstawowej,
najmłodsza córka chodzi do przedszkola. Jesteśmy bardzo rodzinni. Mogę powiedzieć
z przekonaniem, że świadomie wybrałem
Leżajsk. Tu dużo się dzieje, widać dużą aktywność samorządową, społeczną, kulturalną. To takie ładne miasto, jakiego szukałem.
I to chyba najlepiej docenia ten, kto tu przyjeżdża.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka



spotkania

Na łów, na łów,
na łowy
W dniach od 9 do 11 października br. odbył się w Leżajsku XI Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. Organizatorami Festiwalu
byli: Miasto Leżajsk, Zarząd Główny PZŁ, Zarządy Okręgowe PZŁ Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a także Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. Patronat honorowy objął przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczy Krajowy – dr Lech
Bloch.
Międzynarodowy Festiwal Łowiecki jest imprezą cykliczną poświęconą tradycji i kulturze
łowieckiej, adresowaną nie tylko do czynnych
myśliwych, lecz także do wszystkich miłośników przyrody i sympatyków łowiectwa w kraju i za granicą. Jest ponadto ważnym wydarzeniem kulturalno-społecznym umożliwiającym
utrzymanie stałych, bezpośrednich kontaktów
z myśliwymi z różnych krajów Europy.
Pomysł zorganizowania imprezy poświęconej
kulturze i obyczajom łowieckim zrodził się ponad 10 lat temu. Jego autorami byli: Wojciech
Wirski – ówczesny pełnomocnik Burmistrza ds.
Promocji Miasta, Eugeniusz Gwiazdowski – artysta – rzeźbiarz i myśliwy z Leżajska, członek
Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia.
Każdego roku w Międzynarodowych Festiwalach Łowieckich biorą udział myśliwi z kraju
i zagranicy, członkowie zespołów sygnalistów,
a także delegacje z zaprzyjaźnionych z Leżajskiem miast. W tym roku uczestniczyła w nim
ośmioosobowa grupa Norwegów z miasta Stordal, której przewodził burmistrz Charles Tosse
oraz czteroosobowa delegacja z Nowojaworowska na Ukrainie z merem Bogdanem Baczem.
Dla urozmaicenia festiwalowych programów
organizatorzy przygotowują liczne imprezy towarzyszące, do których należą konkursy: wiedzy przyrodniczo-łowieckiej dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz plastyczny adresowany do dzieci z leżajskich szkół
podstawowych. Zapraszane są zespoły folklorystyczne i rozrywkowe, twórcy rękodzieła ludowego i artystycznego, organizowane są kiermasze myśliwskie i agroturystyczne, wystawy
prac plastycznych o tematyce myśliwskiej i cieszące się wielkim zainteresowaniem wystawy
trofeów myśliwskich. Dużą atrakcją są pokazy
psów myśliwskich.
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Pierwszy dzień tegorocznego Festiwalu rozpoczął konkurs wiedzy przyrodniczo-łowieckiej
mający na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu przyrodoznawstwa, kultury, tradycji i zwyczajów myśliwskich. Do udziału w konkursie zaproszono młodzież reprezentującą szkoły miast partnerskich: z Baranowa Sandomierskiego, Iwonicza
Zdroju, Leska, Łańcuta, Lubaczowa, Sędziszowa
Małopolskiego, Nowej Sarzyny i Leżajska.
Finał konkursu odbył się w budynku Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku. Młodzi uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania, przed
komisją w składzie: dr Józef Lorenc – przedstawiciel Komisji Kultury, Tradycji i Promocji Łowiectwa Rady Łowieckiej w Rzeszowie, Lech
Steliga – Nadleśnictwo Leżajsk, Prezes Koła Łowieckiego „Polana”, Bożena Wójcik – Nadleśnictwo Leżajsk, Mariusz Rydzik – Nadleśnictwo Leżajsk. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze
miejsce zdobyła reprezentacja Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku, drugie miejsce Gimnazjum w Brzózie Królewskiej,
a trzecie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki
w Sarzynie. W przerwie zebrani wysłuchali interesującej prezentacji z cyklu „Ożywić pola. Rok
zająca” przygotowanej przez animatora tej akcji
Mirosława Głogowskiego.
W kategorii szkół średnich zwyciężyła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,
drugie reprezentacja Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, natomiast
trzecie z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
Po zakończeniu konkursu w MCK nastąpiło
otwarcie wystawy prac plastycznych Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ph. „Mieszkańcy naszych lasów”. Celem tego konkursu było
rozbudzenie zainteresowań obyczajami łowieckimi wśród najmłodszych. Do udziału w konkursie zakwalifikowano 146 prac plastycznych
oraz 17 przestrzennych uczniów szkół podstawowych z Leżajska.
Wieczorem, pierwszego dnia Festiwalu w Muzeum Ziemi Leżajskiej zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban otworzył okolicznościową
wystawę trofeów myśliwskich oraz zbiorów kolekcjonerskich pt. „Kolekcjonerstwo myśliwskie
skarbnicą wiedzy o kulturze łowieckiej” Klubu
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział
Regionalny w Rzeszowie. Na wystawie zostały zaprezentowane rogi myśliwskie, broń biała
używana przez myśliwych, a także fajki, kufle,
zegary, patery ze scenami myśliwskimi.
Następnego dnia Festiwalu odbyło się wielkie
polowanie w okolicznych lasach. Wzięli w nim

udział myśliwi z Polski i z zagranicy. Po porannej odprawie przed budynkiem Nadleśnictwa,
myśliwi rozeszli się po lasach w obwodach pięciu kół łowieckich: „Polana” Nowa Sarzyna, „Dzik”
Leżajsk, „Wydra” Dębno, „Ryś” Łańcut i „Kuropatwa” Żołynia.
Łowy okazały się całkiem owocne – na pokocie ułożono dzika, trzy lisy i jednego bażanta. Królem polowania został Wojciech Uchman
z koła „Ryś” Łańcut, początkujący myśliwy, który w tym dniu wraz z innymi nowo wstępującymi myśliwymi złożył uroczyste ślubowanie.
Przy dźwiękach rogów oddano cześć upolowanej zwierzynie, by później zasiąść do biesiady
myśliwskiej.
Trzeci dzień Festiwalu rozpoczęła Msza Święta
Hubertowska w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, koncelebrowana przez Kustosza Sanktuarium o. Jarosława Kanię oraz kapelanów myśliwych i leśników: ks. prałata Jerzego Lica oraz
ks. dr. Jana Cebulaka. Oprawą Mszy Św. w tym
roku zajął się Zespół Sygnalistów Myśliwskich
Koła Łowieckiego „Kuropatwa” z Żołyni.
Pozostałe niedzielne atrakcje miały miejsce
na placu przed Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły. Po uroczystym otwarciu Festiwalu przez Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza, odegrano hejnał festiwalowy, a następnie
głos zabrali: Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej
Andrzej Gdula i inni zaproszeni goście. Przy tej
okazji wręczono najwyższe odznaczenia łowieckie: Złom dla Tadeusza Ryczaja, medale św. Huberta dla Zdzisława Siewierskiego i Lecha Steligi.
Po części oficjalnej zebranej publiczności zaprezentowały się orkiestry: „Zgoda” z Rakszawy, oraz Miejska Orkiestra Dęta z Leżajska. Jednym z ciekawszych punktów programu był pokaz psów myśliwskich połączony z charakterystyką prezentowanych ras. Interesującą propozycją był także pokaz woltyżerki kozackiej oraz
łucznictwa w wykonaniu członków Towarzystwa
Jeździeckiego „Ploklan” z Tyczyna.
Tradycją leżajskiego Festiwalu jest konkurs
zespołów sygnalistów myśliwskich, w którym
udział biorą zespoły z kraju i zagranicy.
Grand Prix wywalczył Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego „Kuropatwa” z Żołyni
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, I miejsce – Saris Lesnicari High School Forestry z Presova na Słowacji,
II miejsce – Zespół Sygnalistów „Bekas” z Drohiczyna na Białorusi, III miejsce – Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Tropem Wilka” z Technikum
Leśnego w Lesku.

Wyróżnienia otrzymali: solista Terje Osen
z miasta Stordal w Norwegii oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Rabiec” Zarządu Okręgowego PZŁ z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wieczorna część trzeciego dnia Festiwalu
miała charakter rozrywkowy. Na scenie przed leżajskim gimnazjum zaprezentowały się zespoły”
No Fear” oraz „Zbigniew Foryś Band”. Gwiazdą
tegorocznego festiwalu był Andrzej Cierniewski, który przed leżajską publicznością wystąpił wraz z zespołem. Imprezę zakończył pokaz
tańca z ogniem w wykonaniu Grupy Artystycznej „Lumen Noctis” z Rzeszowa. Festiwalowi towarzyszyły atrakcje w postaci kiermaszu rękodzieła ludowego, stoisk firmowych oraz małej
gastronomii.
Pomimo deszczu, po raz kolejny przekonaliśmy się, że dla myśliwych zawsze jest tylko
pogoda dobra i bardzo dobra. XI Festiwal dał
wszystkim możliwość wspaniałej zabawy, dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń.

Iwona Tofilska

Zdjęcia: Ryszard Węglarz
Barbara Woś-Lisiecka

Ta prestiżowa impreza ma stałych przyjaciół, którzy
nie tylko zaszczycają Festiwal swoją obecnością w trakcie jego trwania, ale na długo przed, z pełnym zaangażowaniem i oddaniem pomagają organizatorom w jego
realizacji. Służą pomocą zarówno merytoryczną jak i finansową.
Oficjalnym sponsorem Festiwalu był Browar w Leżajsku.
Gorąco wszystkim dziękujemy za pomoc w realizacji tak prestiżowego przedsięwzięcia i liczymy, że XII
Międzynarodowy Festiwal Łowiecki przyciągnie jeszcze większą rzeszę sympatyków oddanych pięknej idei
łowiectwa oraz naszemu miastu.
Szczególne podziękowania kierujemy do władz naczelnych PZŁ, a także do: Zdzisława Ziobrowskiego –
prezesa Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie, Lecha Steligi – prezesa Koła Łowieckiego „Polana”, Jerzego Pereca – prezesa Koła Łowieckiego „Dzik”, Andrzeja
Rzeczycy – Prezesa Koła Łowieckiego „Wydra”, Edwarda Cyburta – Prezesa Koła Łowieckiego „Ryś”, Edwarda
Lei – Prezesa Koła Łowieckiego „Kuropatwa”, Grażyny
Kret – prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
PZŁ Odział Regionalny w Rzeszowie, Grzegorza Wrony –
członka PZŁ, Antoniego Papieża – Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, Haliny Samko
– dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
Serdeczne podziękowania składamy naszym sponsorom, którzy wsparli XI MFŁ. Są to: Zarząd Główny
PZŁ w Warszawie, Grupa Żywiec SA Browar w Leżajsku
(sponsorzy główni), a także Powiat Leżajski, Urząd Marszałkowski, VIDOK – okna i drzwi, Kredyt Bank, MZK Sp.
z o.o., ECORES Sp. z o.o., BMF Polska Sp. z o.o., Firma Galicja Sp. j., Firma Budowlano – Usługowa IGLOBUD, Zakład Produkcji Drzewnej LAS-POL, Multifarb Sp. z o.o.,
Termoinstal – Łańcut Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Marketchem, HORTINO ZPOW
w Leżajsku Sp. z o.o.
Maria Horoszko
Dorota Wylaź
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jubileusz
lata piastował stanowisko dyrektora szkoły,
a od 1974 do 1985 roku był kolejno zastępcą
dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej i Szkoły
Podstawowej nr 2.
W roku szkolnym 1974/1975 obowiązki dyrektora leżajskiej „dwójki” przejął Marian Mroczkowski. Jego zastępcą została
Alicja Chrzanowska. W latach 1975–1980 M.
Mroczkowski sprawował w dalszym ciągu
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2,
będącej ówcześnie częścią Zbiorczej Szkoły
Gminnej. Jego zastępcą w tym czasie był p.
Jan Lizak. W latach 1980–1984 p. Lizak pełnił
obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr
2 funkcjonującej w ramach Zbiorczej Szkoły Gminnej, a następnie do 1991 roku obowiązki zastępcy dyrektora leżajskiej „dwójki”.
W roku szkolnym 1975/1976 dyrektorem
nowo powstałej Zbiorczej Szkoły Gminnej
został Bronisław Antczak, który kierował tą
placówką przez cały dziewięcioletni okres jej
funkcjonowania. Przez następnych siedemnaście lat, do momentu przejścia na emery-

Historia
Szkoły Podstawowej nr 2
w Leżajsku
Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką
oświatową od lat nierozerwalnie związaną
z leżajskim krajobrazem.
Obecnie do „dwójki” uczęszcza 410
uczniów. Zatrudnionych jest w niej 34 nauczycieli. Stan osobowy zespołu pracowniczego uzupełnia grupa 13 pracowników administracji i obsługi.
Najstarsze zapisy dotyczące historii szkoły pochodzą z końca XIX wieku.
Pierwotny budynek szkolny spłonął w czasie II wojny światowej i przez kilkanaście następnych lat nauka odbywała się w dwóch
kamienicach doraźnie zaadaptowanych dla
potrzeb edukacyjnych.
W 1957 roku rozpoczęto budowę obecnej siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2. Oddano ją do użytku 2 lata później. Uroczystość otwarcia nowego gmachu szkolnego
miała miejsce 30 sierpnia 1959 roku.
Z chwilą objęcia w swe posiadanie wzniesionego specjalnie do celów edukacyjnych
budynku przy ulicy Mickiewicza, leżajska
„dwójka”, w latach wcześniejszych szkoła żeńska, stała się siedmioletnią placówką
koedukacyjną.
W 1967 roku, po wprowadzeniu ogólnopolskiej reformy, szkołę ukończyli pierwsi
ósmoklasiści.
W roku szkolnym 1975/1976, po kolejnej
zmianie w systemie organizacyjnym placówek oświatowych, dotychczasowa Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Leżajsku została mianowana Zbiorczą Szkołą Gminną. Dziewięć
lat później wrócono do poprzedniej struktury placówki.
W 1999 roku rozpoczęto wdrażanie kolejnej reformy systemu edukacyjnego, w wyniku której „dwójka” stała się sześcioklasową
szkołą podstawową.
50 lat temu klucze do nowej siedziby leżajskiej „dwójki” zostały uroczyście wręczone ówczesnemu kierownikowi szkoły Aleksandrze Wilk, która kierowała placówką nieprzerwanie przez 15 lat, do momentu przejścia na emeryturę w 1972 roku. Przez ten
długoletni okres funkcję jej zastępcy pełnił
Zdzisław Szepelak, który następnie przez 2
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turę w 2001 roku, B. Antczak nieprzerwanie
piastował stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2.
W latach 1985–1987 jednym z dwóch zastępców dyrektora leżajskiej „dwójki” był
Roman Baj, późniejszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. W okresie pomiędzy 1991
a 1999 rokiem funkcję zastępcy dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku pełniła Zofia Miller.
Przez następnych dziesięć lat, do końca
roku szkolnego 2008/2009, stanowisko to
sprawowała Urszula Litwin.
Obecnym dyrektorem „dwójki” jest Józef
Rzeszutko, który pełni tę funkcję od grudnia 2001 roku. Z początkiem bieżącego roku
szkolnego stanowisko zastępcy dyrektora
szkoły objęła Lidia Kucharska.
W 1964 roku Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Leżajsku uznało Szkołę Podstawową nr 2 za wiodącą w całokształcie
pracy edukacyjnej, a Ministerstwo Oświaty
i Centralny Ośrodek Metodyczny wytypowały ją do badań przydatności programów nauczania i podręczników szkolnych.
Jesienią 1965 roku Szkole Podstawowej nr
2 w Leżajsku nadano imię Władysława Broniewskiego oraz odsłonięto na jej terenie tablicę pamiątkową ku czci patrona. Specjalnym gościem uroczystości była żona poety
– Wanda Broniewska.
Wiosną 1977 roku w leżajskiej „dwójce”
odbyła się uroczystość wręczenia szkole
sztandaru, ufundowanego przez ówczesny
Komitet Rodzicielski. 30 lat później, w 2007
roku, miał miejsce ceremoniał przekazania
repliki szkolnego sztandaru. Fundatorami
nowej wersji symbolu szkoły była Rada Rodziców.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podejmowano w „dwójce” rozliczne działania
społeczne na rzecz szkoły i lokalnego środowiska. W połowie lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku w czynie społecznym wybudowano boisko sportowe oraz położono betonową nawierzchnię na części placu przed budynkiem szkolnym. W 1991
roku baza szkoły wzbogaciła się o wykonany systemem gospodarczym zespół kortów tenisowych. Obiekt ten został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Zróbmy to sami”, w którym sklasyfikowano go na drugim miejscu.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wśród wizytówek leżajskiej „dwójki”
znalazły się: szczep harcerski i Koło Modelarstwa Lotniczego. Te wychowawczo-dydaktyczne przedsięwzięcia pozalekcyjne należały w owym czasie do przodujących w województwie rzeszowskim.
Od 2003 roku istnieje uczniowski klub
„Europol”. Jego członkowie realizują zadania wielostronnej edukacji europejskiej. Do
najważniejszych projektów interdyscyplinarnych stworzonych pod auspicjami „Europolu” należy cykliczna impreza wewnątrzszkolna o nazwie „Dzień Europejski”.
Ostatnimi laty jednym z najważniejszych
wydarzeń ujętych w planie pracy „dwójki” jest Święto Szkoły. Program tej cyklicznej imprezy, mającej dotychczas pięć edycji,
obejmuje przede wszystkim wielostronną
prezentację dokonań artystycznych i sportowych społeczności uczniowskiej, turnieje
rekreacyjne oraz piknik integracyjny, w którym uczestniczą pedagogowie, dziatwa
szkolna i rodzice.
W ciągu ostatnich pięciu dekad poszczególne lata pracy Szkoły Podstawowej nr 2
w Leżajsku wieńczone były wieloma sukcesami edukacyjnymi na szczeblu lokalnym,
wojewódzkim, a także ogólnopolskim.
Wychowankowie leżajskiej „dwójki” osiągali znaczące sukcesy w prestiżowych konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie. W latach 1976–2009
53 spośród nich uzyskało zaszczytny status
laureata kuratoryjnych olimpiad.
Uczniowie reprezentujący „dwójkę”
uczestniczyli z powodzeniem w różnorodnych międzyszkolnych zmaganiach artystycznych. Wielokrotnie zdobywali laury
w wojewódzkich konkursach recytatorskich
i konkursach piosenki, plasowali się na czołowych miejscach w konkursach plastycznych o zasięgu krajowym.
Na szczególną uwagę zasługują sukcesy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku na niwie sportu szkolnego. Wielkiego splendoru dostarczyli placówce przede wszystkim
siatkarze i siatkarki – wielokrotni medaliści
rozgrywek na szczeblu makroregionu i województwa.
W 1986 roku drużyna chłopców, po
uprzednim wygraniu Mistrzostw Makroregionu Małopolska, zajęła w Finałach Ogólnopolskich Igrzysk Sportowych Młodzieży
Szkolnej wysokie piąte miejsce. Dwanaście
lat później ich młodsi koledzy sięgnęli na
tych zawodach po szóstą lokatę w kraju.
Drużyna dziewcząt dwukrotnie, w 1999
i 2000 roku, zakwalifikowała się do finałowych rozgrywek Ogólnopolskich Igrzysk
Sportowych Młodzieży Szkolnej i uplasowała się w nich odpowiednio na dziesiątym
i dwunastym miejscu.
W 2003 roku leżajska „dwójka” znalazła się
gronie tych placówek oświatowych, którym
w trakcie ogólnopolskiej akcji przyznano tytuł „Szkoła z klasą”.

Złote gody w „dwójce”
W sobotę, 17 października br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń zaproponowanych w jej tegorocznym kalendarium imprez edukacyjno-rozrywkowych – obchody 50. rocznicy
powstania „dwójki” jako placówki koedukacyjnej.
Uroczystość została zainaugurowana w leżajskim kościele farnym. Mszę świętą w intencji
uczniów, ich rodziców oraz pracowników oświaty celebrowali byli i obecni katecheci SP 2 – ks.
Marek Typrowicz, ks. Grzegorz Jakubik, ks. Bogusław Kamiński. Okolicznościową homilię wygłosił ks. M. Typrowicz.
Kolejna część jubileuszowych obchodów odbyła się w gmachu Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku. Wszystkich zebranych w sali widowiskowej powitał dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Leżajsku Józef Rzeszutko. Grono przybyłych do MCK tworzyli: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciel wojewódzkich władz
oświatowych, reprezentanci lokalnych instytucji
i zakładów pracy, dawniejsi i aktualnie zatrudnieni pracownicy leżajskiej „dwójki”, teraźniejsza
społeczność uczniowska tej placówki i jej absolwenci, przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców,
liczna grupa mieszkańców miasta.
Po ceremonii powitania dyrektor Rzeszutko
wyraził swój wielki szacunek dla członków grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów,
których zintegrowane, pełne zaangażowania
działania w ciągu ostatnich pięciu dekad przysporzyły szkole wielu znaczących osiągnięć edukacyjnych.
Z kolei głos zabrał poseł RP Zbigniew Rynasiewicz. Reprezentant polskiego parlamentu gorąco podziękował wszystkim osobom związanym z „dwójką” za ich codzienny wysiłek i trud
wnoszony w kształtowanie zachowań, postaw
i umiejętności młodych ludzi.
Następny mówca – Burmistrz Miasta Leżajska
p. Tadeusz Trębacz – zwrócił przede wszystkim
uwagę na wielką rolę, jaką od lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku odgrywa w lokalnym środowisku, będąc jednocześnie jedną z jego naj-

bardziej rozpoznawalnych wizytówek. Życząc
szkole dalszych sukcesów pan burmistrz przekazał na ręce dyrektora szkoły cenny dar w postaci laptopa z przeznaczeniem do codziennego użytku przez nauczycieli. Pan Burmistrz uhonorował zarazem 11 pedagogów i 1 pracownika
administracji przyznając im listy dziękczynnogratulacyjne za wieloletnią – trwającą ponad
ćwierć wieku – i znaczoną wieloma sukcesami
pracę w leżajskiej „dwójce”. Zaszczytu tego dostąpili: Bronisław Antczak (piastujący stanowisko dyrektora SP 2 nieprzerwanie przez 26 lat),
Zofia Miller, Łucja Lizak, Janina Chamiec, Maria
Kwiecińska, Aniela Giża, Teodozja Rusiecka, Teresa Wojtaszczyk, Maria Piędel, Zofia Kosior, Marta
Halewska oraz Wanda Komarnicka.
W dalszej części oficjalnych wystąpień na ręce
dyrektora Rzeszutko zostały przekazane okolicznościowe listy gratulacyjne z okazji szkolnego
jubileuszu. Wręczyli je: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Krystyna Czubara – w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty; przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Tokarz – w imieniu leżajskiej RM; dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Halina Samko
– w imieniu ZST.
Głos zabrali również: starosta leżajski Robert Żołynia, przewodnicząca Rady Rodziców
SP 2 Stanisława Pawul, ks. Bogusław Kamiński.
Wszyscy oni podkreślali silną pozycję szkoły-jubilatki na arenie oświatowej oraz życzyli jej pracownikom i wychowankom niegasnącego zapału w realizowaniu wyznaczonych planów i zamierzeń.
Kolejnym punktem uroczystych obchodów
jubileuszowych była prezentacja multimedialna pod tytułem „Historia Szkoły Podstawowej nr
2 w Leżajsku w obrazach (lata 1959–2009)”.
Po zakończeniu prezentacji, będącej zarysem
dziejów leżajskiej SP 2 w ostatnim pięćdziesięcioleciu na scenie Miejskiego Centrum Kultury odbył się przegląd wybranych dokonań artystycznych i umiejętności sportowych wychowanków „dwójki”.
W kilkuczęściowym bloku programowym
pojawiali się kolejno: członkowie Szkolnego
Koła Gimnastycznego, reprezentanci Szkolnego Koła Tanecznego, grupa wokalno-instrumentalna „Pod schodami”, uczniowski kabaret „Szpila”. Łącznikiem spajającym ich dłuższe występy
były piosenki i recytacje wierszy w wykonaniu
uczniów klas młodszych.
Młodzi gimnastycy, nad którymi od sześciu
lat pieczę sprawuje Lilianna Dziki, należą do czołówki wojewódzkiej w swych kategoriach wiekowych. Ich sobotni wielowarstwowy pokaz obfitował w skomplikowane układy gimnastycznoakrobatyczne.

Szkolne Koło Taneczne prowadzone pod kierunkiem Lidii Kucharskiej to edukacyjne przedsięwzięcie przeznaczone dla uczniów klas 1–3,
którego nadrzędnym celem jest kultywowanie
tradycji tańców narodowych, głównie polskich.
Na leżajskiej scenie młodzi tancerze przedstawili publiczności trzy tańce: trojaka, poleczkę,
krakowiaka.
Założycielem oraz instruktorem złożonej
z uczniów klas 1–3 i działającej od dziewięciu
lat grupy muzyczno-instrumentalnej „Pod schodami” jest Ewa Janas. Jej podopieczni to wielokrotni laureaci Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „Poeci i pisarze dzieciom”. Podczas
jubileuszowych uroczystości zespół zaprezentował się w recitalu złożonym z kilku piosenek,
których kompozytorem i aranżerem jest Andrzej Janas.
Działający pod przewodnictwem Iwony Wiącek kabaret „Szpila” to na przestrzeni ostatnich
lat zdobywca kilku nagród na Powiatowym
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Form
Teatralnych. Ich występ w sali MCK był montażem humorystycznych scenek rodzajowych ukazujących w krzywym zwierciadle szkolną rzeczywistość.
Ostatnią częścią obchodów szkolnego święta było okolicznościowe spotkanie towarzyskie w murach leżajskiej „dwójki”. Przybyłym
do gmachu przy ulicy Mickiewicza udostępniono do zwiedzania kilka tematycznych stanowisk ekspozycyjnych przygotowanych przez
zespół nauczycielski pod kierunkiem Małgorzaty Czyż-Czerwonki: wystawę uczniowskich prac
plastycznych, gablotę z pamiątkami szkolnymi,
galerię archiwalnych zdjęć.
Organizatorzy jubileuszu przekazują serdeczne
podziękowania dyrekcji i pracownikom Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku za udostępnienie
lokalu i wsparcie logistyczne, dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Technicznych za pomoc techniczną, a także za wsparcie materialne następującym sponsorom: Grupa Żywiec SA, PHU DRIMPOL Rzeszów, Ciastkarni RAFAEL oraz Miejskiemu
Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku.

(bw)

Zdjęcia: Iwona Tofilska, Anna Szczawińska
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informator urzędowy
Rada Miejska
w Leżajsku

Sprawozdanie
z XXXI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
24 września 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXXI
sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, w której
udział wzięło 12 radnych. Była to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek
Burmistrza, w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 22 ust.
4 Statutu Miasta Leżajska. Burmistrz wystąpił z wnioskiem o zwołanie sesji w związku
z pilną potrzebą podjęcia uchwały niezbędnej do złożenia wniosku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011”.
Uchwała dotyczyła zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2009 r. dla
projektu pod nazwą „Remont połączenia drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877
w ciągu dróg gminnych nr 10 4502 R w Leżajsku” – zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu części ul. Boronia (od początku ogrodzenia Fabryki Maszyn, do ul. Hutniczej), części ul. Hutniczej i ul. Fabrycznej
(nowe warstwy asfaltowe i odbudowa chodników). Rada zabezpieczyła na to zadanie
środki w kwocie 375 tys. zł.
W porządku obrad dołączonym do wniosku o zwołanie sesji znalazły się jeszcze
dwie inne sprawy, w których Rada podjęła uchwały:

Przewodniczący:

– uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/157/09 z dnia 3 marca 2009 r. dot. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2009 – w związku z wyczerpaniem środków finansowych
zaplanowanych na wspieranie działalności
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na rok 2009
w kwocie 5000 zł oraz interwencją Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku odnośnie
możliwości umieszczania nietrzeźwych osób
w Izbie Wytrzeźwień – Rada postanowiła
zwiększyć zaplanowaną kwotę o 2000 zł.
Na ten cel zostały przesunięte wolne środki finansowe wynikające z rozliczenia miesięcznego zakupywanych usług na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej (ma to
związek z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających na zajęcia).
– uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie miasta na 2009 r. – zmiana polegała na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 909 000 zł pochodzącą z tytułu sprzedaży przez Miasto udziałów w Hortino Spółka z o.o. w Leżajsku. Kwotę tę Rada
postanowiła przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

C. Turosz

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym
ds. Profilaktyki Uzależnień, mieszczącym się w budynku Miejskiego
Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku przy ul. Rynek 1a (wieża
farna) prowadzone będą w roku 2009 w godzinach: 17–19 następujące dyżury:
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przez grupę specjalistów
(specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),
• w każdy trzeci poniedziałek przez grupę specjalistów (specjalista
psychoterapeuta uzależnień, prawnik),
• w pozostałe poniedziałki miesiąca – przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielać będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dotyczących problemów alkoholowych, przemocy
w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw. „telefon
interwencyjny” nr 017–242–62–55, przez który – w dniach pełnienia
dyżurów – będzie można uzyskać informacje i porady.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień
Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz
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Wojciech Tokarz
Wiceprzewodniczący:

Marek Karakuła,
Ireneusz Stefański

Składy osobowe

Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Leżajsku
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Władysław Bryniarski, członkowie: Zbigniew Policzkiewicz, Jerzy Świta.

Komisja Gospodarki i Budżetu
Przewodniczący – Tadeusz Sroczyk,
członkowie: Władysław Bryniarski,
Zbigniew Policzkiewicz, Bogusław
Kulpa, Marek Karakuła.

Komisja Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska
Przewodniczący – Jan Dec, członkowie: Ryszard Dziura, Krzysztof Kwieciński, Leszek Sołek, Tadeusz Sroczyk, Krzysztof Urbański.

Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych
Przewodniczący – Krzysztof Urbański, członkowie: Lidia Dziurzyńska,
Eleonora Sas-Gontarz, Jerzy Świta,
Wojciech Tokarz.
Władze przyjmują

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wojciech TOKARZ
przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy pierwszy i drugi poniedziałek
miesiąca
w godz. 14–15

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Marek KARAKUŁA
przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. 14–15

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Ireneusz STEFAŃSKI

przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwarty poniedziałek miesiąca
w godz. 14–15

rocznice
W dniach 16–19 września br. z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył się w naszym mieście cykl imprez patriotycznych ph. „Pamiętamy”,
których celem było upamiętnienie wydarzeń związanych z wybuchem II wojny
światowej, napaścią Sowietów na Polskę oraz Powstaniem Warszawskim.

Byśmy pamiętali...

O kondycji polsk iego patriotyzmu
w czasach dzisiejszych prowadzono wiele debat. Fakt jest taki, że wielu z nas nie
chce pamiętać o tym, co działo się 70 lat
temu, a przecież prawie każda rodzina polska ma jakiegoś przodka, który walczył za
ojczyznę. Dziś dużo trudniej o przejawy
patriotyzmu.
Świetną okazję do zaprezentowania go
dali organizatorzy uroczystości ph. „Pamiętamy”. W ich ramach zorganizowana została
dla naszej społeczności wystawa „Sprawiedliwi wśród narodów świata”, pochodząca ze
zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. Poszczególne tablice prezentowały martyrologię polskich Żydów z Dystryktu Krakowskiego podczas niemieckiej okupacji, a także Polaków, którzy mimo ciążącej nad nimi
kary śmierci, zdecydowali się na udzielanie
pomocy potrzebującym ludziom narodowości żydowskiej.

Wystawa prezentowana była w Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku przez dwa tygodnie. Odwiedziła ją spora grupa młodzieży z leżajskich szkół. Specjalnie dla młodzieży zorganizowane zostało także spotkanie z panem płk Zdzisławem Sawickim –
pierwszym kustoszem Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Podczas swojej prelekcji
pułkownik opowiadał o zbrodni katyńskiej
i pracach prowadzonych podczas ekshumacji ciał oficerów zamordowanych w katyńskim lesie.
17 września br. można było zobaczyć wyjątkowy program słowno – muzyczny „Polonia Semper Invicta” w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Zamszowa
Pufa”. A chwilę później spotkanie z gawędą poprowadzili przedstawiciele Hufca Łańcut.
Główny dzień obchodów – 18 września – rozpoczął się uroczystą Mszą Świę-

tą w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku
za tych, którzy walczyli w obronie ojczyzny
i za tych, którzy pielęgnują pamięć o tamtych wydarzeniach. Po Mszy Św. wszyscy
uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali przed budynek Miejskiego Centrum Kultury na koncert „Ofiara była wielka”. Na dużej scenie wystąpili
m.in.: Grupa Teatralna Baratario, Grupa Wokalna Meritum oraz Chór Męski z Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” wraz z częścią
Chóru Emaus z Leżajska. Koncert zakończyła plenerowa projekcja filmu „Pierścionek
z orłem w koronie” oraz kuchnia polowa
serwująca wyśmienitą grochówkę wszystkim, którzy mimo chłodu pozostali na placu przed MCK.
Obchody uroczystości patriotycznych
zakończył sobotni rajd rowerowy „Szlakami walk niepodległościowych” zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Uroczystości, takie jak ta wrześniowa, dają
wiele do myślenia, są bowiem nie tylko symbolem. Celem organizatorów było krzewienie autentycznego uczucia miłości do kraju
ojczystego. To w jaki sposób każdy z nas odpowiada na to wezwanie niech pozostanie
pytaniem zadanym samemu sobie.
Cykl imprez patriotycznych współorganizowali: Miejskie Centrum Kultury, Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku, Towarzystwo Społeczno – Kulturalne LELIWA, Hufiec ZHP Leżajsk, Jednostka Strzelecka 2035
w Leżajsku, Towarzystwo Miłośników Ziemi
Leżajskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej
w Rzeszowie.
A wsparcia finansowego na ten szczytny
cel udzielił Browar w Leżajsku.

A. Margas
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w MCK

Leżajsk wielokulturowy

czyli tam, gdzie stykają się tradycje trzech narodów
27 września br. na placu obok Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się VII Spotkanie Trzech Kultur. Jest
to jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym Leżajska, odbywające się pod honorowym patronatem Zbigniewa Rynasiewicza – Posła na
Sejm RP.
Celem przedsięwzięcia, które podjęto już po raz siódmy, jest przypomnienie korzeni, z których wyrasta kultura naszego miasta. Jej bazą jest nie tylko tradycja polska, ale także ukraińska i żydowska. Przed laty nasze ziemie zamieszkiwane były przez różne nacje, rozwijały one
swoją kulturę równolegle, pozwalając na
to, aby te różne światy przenikały się i stanowiły jedną całość.
Ta idea tolerancji i integracji międzykulturowej demonstrowana jest podczas festiwalu w przystępny, ludyczny sposób poprzez
wystawy, koncerty itp. Program tegorocznego Spotkania Trzech Kultur był wyjątkowy.
Na estradzie obok MCK wystąpiły renomowane zespoły krajowe i zagraniczne: Zespół
Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-
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-Skłodowskiej w Lublinie, Dzikie Pola (Ukraina), Rzeszów Klezmer Band oraz Kapela Ludowa Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”.
Zatem zaprezentowane zostały dźwięki charakterystyczne dla muzyki ukraińskiej, polskiej i żydowskiej.
Kulturę tych trzech narodowości poznać
można było także „od kuchni”. Festiwalowi towarzyszyła degustacja potraw narodowych. Obok typowo polskich pierogów,
gołąbków, żuru i pieczonego prosiaka skosztować można było przepiórki i karpia po żydowsku, a także ukraińskich sałatek i barszczu. Wśród degustowanych trunków znalazły się domowe nalewki oraz najlepiej rozpoznawalny produkt regionu – piwo Leżajsk.
Kultura żydowska zaprezentowana została także w formie teatralnych opowieści – aktor Teatru NN z Lublina – Witold Dąbrowski
wystąpił z porywającym spektaklem „Opowieści z bramy”.
Festiwal uświetnił jarmark rękodzieła artystycznego, podczas którego prezentowane były ginące zawody m.in.: lepienie garnków glinianych, wyplatanie z wikliny. Przed-

stawiona została także okolicznościowa wystawa prac fotograficznych Klubu Fotograficznego „Optikos” działającego przy MCK
w Leżajsku.
Kolejną wystawą VII Spotkań Trzech Kultur, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, była ekspozycja dokumentów i eksponatów dotyczących wielokulturowej historii
Leżajska pod nazwą „Jeden świat – trzy kultury”. Wystawę przygotowali Iwona i Andrzej
Tofilscy. Eksponaty udostępnili: Rafał Ciryt,
Bogdan Rup i Zbigniew Larendowicz.
Na koniec wieczoru Grupa Artystyczna
Lumen Noctis rozgrzała wszystkich prezentując spektakl tańca z ogniem.
Wszyscy artyści, wystawcy, darczyńcy,
sponsorzy i współorganizatorzy otrzymali pamiątkowe statuetki, przedstawiające
„splątane dłonie” – symbol wspólnego dziedzictwa kulturowego i wzajemnego przenikania się kultury polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.
VII Spotkanie Trzech Kultur w Leżajsku zostało zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wydarzenia

profilaktyka

Przemoc

Tematyka uzależnień oraz przemocy w rodzinie jest wciąż wyjątkowo aktualna.

artystyczne”. Organizatorami festiwalowego przedsięwzięcia byli Miejskiego Centrum
Kultury, Miasto Leżajsk oraz Powiat Leżajski.
Zaś sponsorami tego wydarzenia byli: Grupa
Żywiec SA Browar w Leżajsku, Zakład Mięsny „SMAK – GÓRNO”, BMF Polska Sp. z o.o.,
HORTINO ZPOW w Leżajsku Sp. z o.o., Nadleśnictwo Leżajsk, NZOZ MEDICA, MZK Sp.
z o.o., Kredyt Bank.

A. Margas

Zdjęcia: Wacław Padowski,
Andrzej Tofilski, Ryszard Węglarz

Przemoc wobec kobiet od zarania dziejów
była, najpierw zwyczajowo, a potem prawnie
usankcjonowanym sposobem sprawowania
przez mężczyzn władzy nad kobietami. Bicie
żony było w Europie legalne jeszcze w pierwszych dekadach ubiegłego stulecia.
W naszych czasach w większości krajów przemoc wobec kobiet została w końcu uznana za
przestępstwo i naruszenie praw człowieka, jednakże wielu mężczyzn wciąż jej używa. Każdego roku miliony kobiet padają ofiarą przemocy
ze strony mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje, że
istnieje „ciche” przyzwolenie społeczne na stosowanie przemocy w rodzinie?
Odpowiedzialne są za to są między innymi
pewne stereotypy. One sprawiają, że mamy
skłonność do doszukiwania się odpowiedzialności za przemoc po stronie samych ofiar, usprawiedliwiamy natomiast sprawcę. Myślimy, że
gdyby kobiety inaczej się zachowywały, lepiej
wywiązywały z roli żony i matki, nie przebywały w nieodpowiednich miejscach, mogłyby uniknąć przemocy.
Także kobiety często doszukują się winy
w sobie: gdybym była lepszą żoną i matką,
gdybym inaczej się ubierała. Kobiety również
często bardzo surowo osądzają postępowanie
innych kobiet. „Mnie to się nigdy nie zdarzyło, to ona musiała sprowokować mężczyznę”
– powiadają.
Agresywni mężowie zwykle wynosili takie
doświadczenia z domu rodzinnego. Dzieci molestowane przez rodziców lub wzrastające w atmosferze przemocy w okresie dorosłości mają
większą skłonność do zachowań agresywnych
wobec partnerów.
Czym tak naprawdę jest przemoc?
Są cztery rodzaje przemocy:
Przemoc fizyczna – popychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie,
duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie
przedmiotami, itp.
Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, stosowanie gróźb, itp.
Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, itp.
Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia
pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny,
Pozostawanie kobiet w krzywdzącym związku można wytłumaczyć tak zwanym syndromem wyuczonej bezradności. Badania wykazują, że jeśli człowiek doświadcza sytuacji, których
nie może kontrolować, to zostaje w nim uszkodzona motywacja do działania. Tak więc jeśli raz
uwierzymy, że nie możemy kontrolować tego, co
się nam raz przytrafiło, to później jest niezwykle
trudno uwierzyć w możliwość wpływu na sytuację. Kiedy kobieta raz uwierzy w swoją bezradność, wówczas stanie się rzeczywiście bezradna,
niezdolna do radzenia sobie z problemami. Kobiety przestają wierzyć, że w wyniku własnych
reakcji mogą odnieść powodzenie. Stają się wtedy podatne na depresje i lęk, podatne na stosowanie wobec nich przemocy.
Dlaczego kobiety zostają w krzywdzącym
związku?

Czasami trudno zrozumieć powody, dla których kobiety pozostają w krzywdzącym związku. Najczęściej kobiety wymieniają wiele przyczyn, dla których muszą znosić agresywne zachowanie swojego partnera: • słyszą od znajomych, że skarga na męża jest donosem i źle
o niej świadczy, • boją się, że nikt im nie uwierzy,
• straciły nadzieję, że ktoś im pomoże, • obawiają się, że będzie jeszcze gorzej, • kobiety mówią:
on jest złym mężem, ale jest dobrym ojcem; on
bije tylko żonę, ale nie robi nic złego dzieciom, •
często ofiary przemocy są zależne finansowo od
swoich partnerów, nie wierzą, że mogłyby podjąć pracę zarobkową, • kobiety także pozostają
w niszczącym związku, bo wierzą, łudzą się, że
mąż się zmieni.
Czym sprawca tłumaczy swoje zachowanie?
1. Sprawca przekonuje siebie i próbuje przekonać innych, że ulega jakimś siłom zewnętrznym, nad którymi nie panuje. Mówi, że był to
wypadek, a nie działanie zamierzone, że był pijany i przez alkohol stracił panowanie nad sobą.
Swoje zachowanie tłumaczy również ciężką sytuacja materialną, przez co traci nerwy.
2. Sprawca nie zaprzecza, że to on zrobił jednak mówi, że nic takiego się nie stało. Próbuje
wmówić innym, że on ja tylko popchnął, a ona
się przewróciła. Mówił, co prawda, że ich pozabija, ale przecież to tylko słowa i zasłużyła na
ukaranie.
3. Sprawca nie neguje swojej odpowiedzialności, swoje zachowanie przedstawia jako słuszną zemstę, karę czy odpłatę. Ofiara przedstawiana jest jako osoba, która zasłużyła na ukaranie.
4. Sprawca twierdzi, iż działał w stanie wyższej konieczności. Funkcjonariusze słyszą często,
że ofiary bite są zapobiegawczo, żeby im głupoty po głowie nie chodziły, i nie przynosiły wstydu rodzinie. Czymże jest bowiem podbite od
czasu do czasu oko w porównaniu z hańbą jaką
przynosi złe zachowanie żony.
Ofiary przemocy zwykle biernie poddają się
cierpieniu, często nie wiedzą, jakie są prawne
sposoby pomocy w takiej sytuacji. Najczęściej
proszą sprawcę, aby ich nie bił, próbują się chować, zasłaniać, starają się wzbudzić poczucie
winy. Wspólne dla takich zachowań jest to, że
nie mają dostatecznej mocy, aby powstrzymać
przemoc.
Wszelkie groźby, jakie kierowane są pod adresem kobiet powinny być traktowane bardzo poważnie. Jeśli chcemy pomagać ofiarom, konieczne jest przede wszystkim powstrzymanie przemocy. Może się to udać tylko wtedy, gdy fakt przemocy kobieta zgłosi do odpowiednich władz, rozpocznie proces interwencyjny, zgłosi się po poradę prawną. Istnieją też instytucje (np. ośrodki pomocy społecznej), które mogą pomóc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji materialnej. Ważne jest
przede wszystkim przerwanie milczenia, zaprzestanie ukrywania faktu przemocy przed otoczeniem. Jeśli kobieta czuje, że jej życie jest zagrożone, powinna rozważyć opuszczenie domu. Schronienia i pomocy można szukać w ośrodkach interwencji kryzysowych, w domach samotnej matki,
domach dla kobiet będących ofiarami przemocy,
itp. Najbliższy Ośrodek dla Ofiar Przemocy znajduje się w Nowej Sarzynie.
Wykorzystano materiały Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Monika Chrząstek
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dzień za dniem

Z pielgrzymką do Komańczy
25 września br. przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku udali się do Komańczy, gdzie uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających
rocznicę aresztowania i uwięzienia Prymasa Tysiąclecia.
Od kilku lat nauczyciele i uczniowie ze
szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego spotykają się w ten wrześniowy
dzień w ukrytym wśród porośniętych lasami wzgórz Klasztorze Sióstr Nazaretanek
w Komańczy, aby przywoływać w pamięci i na nowo odczytywać słowa wielkiego
duszpasterza oraz zadumać się nad znaczeniem Jego cierpienia. Wspólne pielgrzymowanie stwarza również okazję do wyciszenia
się, odpoczynku i podziwiania piękna bieszczadzkiej przyrody.

W organizację tego szczególnego spotkania, w którym wzięło udział około 700
uczniów i nauczycieli z całej Polski, włączyła się również Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku. Liczna grupa uczniów wraz z dyrektorem szkoły – Elżbietą Dmitrowską-Kaduk,
przewodniczącym Rady Rodziców – Wojciechem Surmą, katechetami – o. Radomiłem Wójcikowskim, o. Klaudiuszem Baranem
oraz nauczycielami – Alicją Chmurą, Grażyną Olszowy, Jolantą Sanecką, Anną Szlajndą, Zofią Zagają uczestniczyła w uroczy-

stej Mszy Św. celebrowanej przez biskupa
Edwarda Białogłowskiego oraz podziwiała
część artystyczną poświęconą trudnym latom niewoli Kardynała Wyszyńskiego.
Podczas eucharystii delegacje uczniowskie złożyły w ofierze dary: tarcze i herby
swych szkół, a dzieci z SP nr 3 w Leżajsku
przekazały biskupowi portret ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Nie zabrakło również czasu na wspólne
śpiewanie, odwiedzenie miejsc, w których
przebywał Prymas oraz spacery górskimi
szlakami. Aura złotej polskiej jesieni dodatkowo nastrajała do refleksji i przeżywania
dokonań wielkiego Polaka.

(js)

Harcerz
miłuje przyrodę

Wiele razy, kiedy to wspólnie idziemy do
lasu, nauczyć się żyć z przyrodą, napotykamy stosy śmieci wyrzucane przez ludzi,
które sprawiają, że przez cały dzień zastanawiam się, co tak naprawdę oznacza szósty punkt prawa harcerskiego: „Harcerz
miłuje przyrodę i stara się ją poznać”.
Bezradność sprawiała, że zaczynałem się
martwić o nasze lasy, ale harcerz, który stoi
bezczynnie to nie harcerz, dlatego wspólnie
postanowiliśmy, że zaczniemy ratować nasze ulubione tereny do leśnych wypadów.
Poprosiliśmy o wsparcie MZK w Leżajsku i po
rozmowie z Panem Franciszkiem Andresem
uzyskaliśmy bezcenną pomoc, która wzbudziła w nas zapał do pracy. Tak mało a tak
dużo, bo ta pomoc polegała na podstawieniu kontenera i zaopatrzeniu nas w worki na
śmieci, które ułatwiłyby nam sprzątanie.
Jednym z naszych ulubionych miejsc na
nasze harcerskie wypady są Doły Niemieckie. Tego dnia tj. 26 września 2009 r. zaczęliśmy sprzątanie od ulicy Dolnej. Naszym
celem było uporządkowanie pobliskiego
lasku przy tej ulicy jak i części Dołów Niemieckich.
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Niestety, ilość śmieci była tak ogromna,
że nie doszliśmy nawet tam, gdzie mieliśmy
skończyć.
Znamy się wszyscy już jakiś czas i nawet
przy sprzątaniu potrafiliśmy się dobrze bawić, co powinien umieć każdy harcerz, ale
nie zapominaliśmy także o naszym celu. Nie
zniechęca nas do działania ilość śmieci w naszych lasach, ale daje nam szanse do pokazania się i pokazania innym, jak bardzo nam,
harcerzom zależy na czystości tych terenów.
Początki są zawsze trudne, a to nie jest nasz
ostatni wypad z zamiarem sprzątania świata. Będziemy współpracować z MZK w Leżajsku, żeby postawić kres wywozom i zaśmiecaniu lasów, by ten szósty punkt Prawa Harcerskiego wprowadzić w życie.

Czuwaj!
Grzegorz Student

Drużyny, które udzielały się w sprzątaniu:
2 Środowiskowa Drużyna Harcerska
„Jussy” im. Rudolfa Jaszowskiego „Lamparta”: Grzegorz Student, Weronika Jeleśniański, Natalia Kucińska, Magdalena Półtorak, Patryk Kleczkowski, Patryk Rydzik, Kuba
Sztyrak i Jakub Śliwiński.
52 Leżajska Drużyna Harcerska „Skaut”
im. Armii Krajowej: Magdalena Śliwińska,
Ewa Jaworska, Dominika Janusz, Patrycja
Kociołek, Kamil Brudniak, Paweł Doginacz,
Bogusz Czapla, Sebastian Wawrzaszek, Bartłomiej Strażan.
14 Turystyczno-Wędrownicza Drużyna
Harcerska „Jastrząb”: Sewer Stępniowski,
Sławomir Schmidt.

II Rajd rowerowy

„Szlakami walk niepodległościowych”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej zorganizowało kolejny rajd rowerowy.
Przy wrześniowej wspaniałej słonecznej pogodzie grupa rowerzystów wyruszyła spod
Klasztoru OO. Bernardynów tym razem poznawać historię związaną z miejscowościami leżącymi na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Po drodze dołączyła grupa młodzieży z kółka geograficznego z gimnazjum w Nowej Sarzynie.

Najmłodsza uczestniczka rajdu Kinga Pakosz
– 5 lat i najstarszy Pan Skwara – 87 lat.

Uczestnicy II Rajdu rowerowego „Szlakami walk niepodległościowych”

Głównymi miejscami, które uczestnicy odwiedzili były: młyn w Jelnej, ujęcie wody na Jandzie,
na Kołaczni miejsce upamiętniające rozstrzelanie 10 Polaków, w Woli Zarzyckiej pomnik upamiętniający rozstrzelanie 76 mieszkańców wsi,
cmentarz na którym znajduje się mogiła rozstrzelanych oraz groby: Mariana Podgórskiego – autora szeregu prac opisujących historię
ziemi leżajskiej, ks. Jana Dudziaka ps. „Sardos”
żołnierza AK placówki nr 8 oraz Tomasza Betki
ps. „Manierka” współtwórcy placówki AK w Woli
Zarczyckiej. O historii i wydarzeniach z czasów
wojny opowiadał Bogumił Pempuś nauczyciel
gimnazjum w Grodzisku Dolnym oraz Dariusz
Półćwiartek nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku.

Zwycięzcy konkursu historyczno-geograficznego: Beata Ćwikła (ZSL), Adrian Zalot (ZST) i Maria Ćwikła (ZSL).

Miłym przerywnikiem w wycieczce był odpoczynek i posiłek na Kołaczni w Ośrodku Wypoczynkowym u Pana Stanisława Sarzyńskiego. Chwile relaksu urozmaicone były przeprowadzeniem konkursu historyczno – geograficznego którego zwycięzcami zostali – w kategorii młodzieży: Beata Ćwikła (ZSL), Adrian Zalot
(ZST) i Maria Ćwikła (ZSL), a w kategorii dorosłych: Danuta Ząbczyk, Marian Pliszka i Stanisław Stopyra. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Leżajska i Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej. Rozegrano też konkurencje sportowe i zabawy, których zwycięzcami zostali: „żółwia jazda na rowerze” – Marek Węglarz,
Damian Wyszyński, Karol Strojek, rzut piłeczką –
Adrian Zalot, Piotrek Zieliński, Maria Skrzat, rzut
kółkiem – Kuba Jagusiak, Dawid Pakosz i Kinga
Pakosz. Zwycięzcy konkurencji otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów.
Po raz kolejny udało się Towarzystwu Miłośników Ziemi Leżajskiej zorganizować cenną dy-

daktycznie i rekreacyjnie imprezę – łącznie 82
osoby poznały mało znane miejsca i wydarzenia historyczne, a ponadto spędziły przyjemnie
i zdrowo czas. W rajdzie uczestniczyła młodzież
z Gimnazjum w Leżajsku, Gimnazjum w Nowej
Sarzynie, Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku i Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz
dorośli i rodziny z dziećmi. Wszyscy świetnie
się bawili – najmłodszą uczestniczką rajdu była
Kinga Pakosz – 5 lat, a najstarszym Pan Skwara – 87 lat.
Organizatorzy dziękują: Bogusławowi Pempusiowi i Dariuszowi Półćwiartkowi za ciekawe
opowieści historyczne, Marii Skrzat, Wiesławowi Narogowi, Krzysztofowi Małeckiemu, Antoniemu Bereziewiczowi za opiekę nad grupami
młodzieży szkolnej, Jackowi Grzywnie za pomoc w przeprowadzeniu konkursów oraz Wiesławowi Wołochowi za logistyczne przygotowanie imprezy.
Rajd zorganizowany był w ramach realizacji projektu „Odkrywamy dziedzictwo naszych
przodków” – „Szlakami walk niepodległościowych” współfinansowanego przez Urząd Miejski w Leżajsku i Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Galerię zdjęć z rajdu znajdziecie Państwo na
stronie www.tmzl.lezajsk.pl
Zapraszamy do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez TMZL.

Leszek Sarzyński

Fot. Wiesław Wołoch

Uczestnicy rajdu na cmentarzu w Woli Zarczyckiej.
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mała ojczyzna

Z kart historii
leżajskiego klubu sportowego
(część ostatnia)

MZKS POGOŃ (1976–2009)
Od roku przedstawiam naszym Czytelnikom
na łamach gościnnego „Biuletynu Miejskiego”
historię przekształceń organizacyjnych miejskiego klubu sportowego i jego dokonania. Była
więc mowa o KS Unia-Piła (1948–1956), KS Sparta (1956–1963), LKS Pogoń (1963–1976) i o kilku
małych klubach sportowych działających okresowo (LZS Chałupki, LZS Siedlanka, ZKS Tytoń
i ZKS Ruch).
Na zakończenie tej historii pozostaje więc
jeszcze przedstawienie działalności MZKS Pogoń istniejącego od 1976 roku.
Dzieje tego klubu obejmują okres ponad 30
lat tj. połowę czasokresu istnienia klubu w Leżajsku obchodzącego w tym roku jubileusz 60letniej działalności. Działalność ta dotyczy lat
współczesnych a więc dobrze znanych wszystkim sympatykom sportu i z tego też względu
nie wymaga ona szczegółowej charakterystyki.
Zainteresowanych odsyłam do okazjonalnego
wydawnictwa, które ukazało się w br. pt. „Dzieje
Klubu Sportowego w Leżajsku” autorstwa J. Juchy i K. Kuźniara i jest dostępna w Centrum Informacji Turystycznej oraz w księgarniach. W niniejszym szkicu przedstawiona zostaje w sposób syntetyczny ogólna działalność organizacyjna i sportowa klubu.

Działalność organizacyjna
i władze klubu

Po latach licznych reorganizacji i poszukiwania sponsorów, w 1976 roku zaistniała możliwość utworzenia jednego, wielosekcyjnego
klubu w oparciu o nowo wybudowane zakłady
przemysłowe, które gwarantowały odpowiednią
i stałą pomoc finansową, a także dawały poczucie stabilizacji.
26 sierpnia 1976 roku odbyło się założycielskie walne zebranie nowego klubu, do którego
zgłosiły swój akces dotychczasowe małe kluby
tj. LKS Pogoń, ZKS Tytoń przy Wytwórni Tytoniu
i ZKS Ruch przy Oddziale Terenowym Huty Stalowa Wola. Wielu obecnych na zebraniu dyrektorów i kierowników zakładów zadeklarowało
pomoc i przyjęło mandat do nowych władz.
Pierwszy zarząd,
który przystąpił do
działania utworzyli:
prezes – Władysław
Pelczar (komendant
rejonowy Straży Pożarnej), wiceprezesi – Marcin Socha
(zastępca dyrektora Technikum), Jan
Kurp (dyrektor LiWładysław Pelczar
ceum), Zenon Szur(25 VIII 1976 – XI 1978)
k awsk i (dyrektor
OSiR), sekretarz – Józef Urban, skarbnik – Marian Bieniarz, gospodarz – Andrzej Tryczyński
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i jako członkowie:
Jarosław Chrzanowski (dyrektor LWTP),
Jan Czekierda (dyrektor PGKiM), Paweł Fic (kierownik
OTHSW), Kazimierz
Kuźniar (Urząd Miejski), Stanisław Martyszko (prezes ZKS
Ruch), Bronisław
Janusz Cenda
Mazan (nauczyciel (10 VII 2000 – 9 II 2002)
LO), Julian Słupek
(sekretarz Urzędu Miejskiego) i Władysław Zieliński (dyrektor ZPOW Hortex). Do Komisji rewizyjnej zostali wybrani: przewodniczący – Jerzy
Danilewicz (prokurator) i jako członkowie: Eugeniusz Josse (O/ZNP), Zdzisław Karlik (działacz
sportowy), Antoni Kus (prezes ZKS Tytoń) i Wojciech Wirski (wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej).
W ciągu następnych 30 lat zmian władz klubowych było wiele.
Główną rolę w działalności klubu spełnili prezesi, którzy 13-krotnie zmieniali się na tej funkcji.
Pełny ich wykaz przedstawiony jest na dalszych
stronach BM. Godzi się dodać, że trzech z nich tj.
Henryka Stawarskiego, Tadeusza Karakułę i Antoniego Zygmunta – dwukrotnie wybierano
na tę funkcję, a najdłuższy okres prezesury zanotowali:
A. Zygmunt – 9 lat,
T. Karakuła i Z. Szurkawski po 5 lat oraz
H. Stawarski – 4 lata.
Oprócz prezesów
z klubem związało
się także szereg innych ofiarnych dziaZenon Szurkawski
łaczy, którzy w więk(XI 1978 – 12 X 1983)
s zo ś c i p ozo s t a j ą
dziś bezimiennymi
współtwórcami wielu sukcesów sportowych.
Wszyscy zasługują na pełne uznanie i szacunek.
Na przestrzeni 30 lat władze klubowe zajmowały się wszystkimi sprawami dotyczącymi organizacji życia sportowego, a przede wszystkim:
– tworzeniem bazy materialnej na utrzymanie
klubu,
– prowadzeniem działalności sportowej w wybranych dyscyplinach,
– szkoleniem kadry sportowej,
– budową i utrzymaniem obiektów sportowych
(stadion, budynek socjalny) oraz zaopatrzeniem w sprzęt, a także
– utrzymywaniem stałej współpracy z władzami
miasta, z zakładami, szkołami oraz różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Istotna była tzw.
racja bytu, stąd też
od samego początku szukano sprzymierzeńców i sponsorów. W pierwszych
latach klub działał
w oparciu o pomoc
m.in. ZPOW „Hortex”, LWTP, Fabryki Maszyn, Cepe Henryk Stawarski
lii, PSS i szkół, które (12 X 1983 – II poł. 1985)
przez cały czas nie- i (6 IX 1993 – 7 III 1995)
odpłatnie udostępniały sale gimnastyczne na treningi i zawody
sportowe.
W latach następnych dochodziły: Spółdzielnia „Jutrzenka”, Rejon Dróg Publicznych, PGKiM,
STW, ZKS Instal, Fabryka Maszyn, Zakład Silik atow y, Zak ład
Mewa, a w latach
90. i ostatnich z największą pomocą finansową przychodziły ZPOW Hortex, Browar, Urząd
Miejski, Spółka Maante, BMF Polska,
MZK i właściciele
prywatnych zakłaAntoni Zygmunt
dów. Mimo tak du- (II poł. 1985 – 6 IX 1993)
żej liczby zakładów i (5 III 1999 – 10 VII 2000)
opiekuńczych, klub
przeżywał wiele okresów niedostatków finansowych, które były też jedną z przyczyn rozwiązania sekcji piłki siatkowej kobiet i mężczyzn –
legitymujących się pięknym dorobkiem sportowym.

Działalność
sportowa
Główną intencją
współtwórców nowego klubu w 1976
roku było zintegrowanie rozproszonych
sił i środków oraz
utworzenie jednego
Tadeusz Karakuła
klubu, który prowa- (7 III 1995 – 5 III 1999)
i (29 IV 2005 – 26 VI 2006)
dziłby dotychczasowe sekcje. Przypomnijmy, że LKS Pogoń – prowadził sekcję piłki siatkowej mężczyzn, ZKS Tytoń – siatkówkę żeńską, a ZKS Ruch – piłkę nożną. Tak też było na początku.
Od sezonu 1976/1977 w barwach MZKS Pogoń wystar towali siatkarze w klasie
A (kobiety i mężczyźni) a piłkarze w klasie C od następnego
sezonu 1977/1978.
Początek był dobry.
Po p i e r w s z y m
sezonie siatkarki
i siatkarze trenowaMieczysław Sroka
ni przez Krzysztofa (9 II 2002 – 25 II 2005)

Urbańskiego i Bogdana Ciszka odnieśli
zwycięstwo i szybko awansowali do
ligi międz y woje wódzkiej. Piłkarze,
natomiast, trenowani przez Jerzego
Kochmańskiego, też
awansowali, tylko
nieco później, ale za
Eugeniusz Mazur
to potem poszli „jak
(11 III 2005 – 29 VI 2005)
burza”.
Sytuacja finansowa klubu nie układała się jednak tak jak to prognozowano. Po kilku latach odczuwano coraz to większe braki. Aby je likwidować – szukano oszczędności. A jak było dalej?
a) krótka historia piłki siatkowej kobiet
Po pierwszych dobrych dwóch w lidze międzywojewódzkiej, w następnych (1979/1980)
siatkarki zajęły ostatnie miejsce spadły do klasy
A. Równocześnie znacznie wykruszyły się szeregi zawodniczek zaś postęp szkolenia nowych
kadr był nikły.
W tej sytuacji władze klubu wycofały drużynę żeńską
z rozgrywek, ale po
czterech sezonach
ponownie ja reaktywowano. Niestety,
efekty następnych
startów w rozgrywkach o mistrzostwo
ligi okręgowej i międzywojewódzkiej
Wojciech Surma
były mierne. W tej (29 VI 2006 – VII 2007)
sytuacji po sezonie
1991/1992 zarząd klubu definitywnie rozwiązał sekcję piłki siatkowej kobiet.
b) lata sukcesów i upadków piłki siatkowej mężczyzn
Siatkarze tylko w pierwszym sezonie grali w klasie A, a potem przez 11 sezonów wcześniejszych w rozgrywkach o mistrzostwo ligi
międzywojewódzkiej. Wspaniała praca trenerów
(B. Ciszek, R. Słupek, K. Urbański, J. Chamiec, J.
Rogowski) i wspaniali siatkarze w krótkim czasie stali się rewelacją rozgrywek. W sezonie
1979/1980 zajęli pierwsze miejsce w lidze międzywojewódzkiej i dwukrotnie walczyli o awans
do II ligi (1979 i 1980), a kilka lat później, swoja grą w sezonie
1987/1988 znowu
dokonali wielkiego
wyczynu i zdobyli
awans do III ligi. Zdobyli serca wszystkich
mieszkańców miasta
i okolic. Wielu z nich
otrzymywało oferty
grania w czołowych
klubach krajowych.
Potem było nieco
stagnacji i z uwaAndreas Wielosiński
gi na kłopoty finan(10 XII 2007 – nadal)

sowe dwukrotnie wycofywano drużynę z rozgrywek, w sezonach 1992/1993 i 1994/1995,
aż wreszcie po sezonie 1999/2000 całkowicie –
rozwiązano tę sekcję!
Społeczeństwo i zawodnicy oczekiwali na
wskrzeszenie siatkówki, ale to już nie nastąpiło.
W ten sposób od 2000 roku – leżajski klub
stał się znowu klubem jednosekcyjnym (z piłką nożną).
Należy wspomnieć, że w latach wielkiej potęgi piłki siatkowej w wykonaniu seniorów, wspaniałe sukcesy odnosili także juniorzy. Od 1985
roku przez wiele lat uczestniczyli w krajowych
półfinałach i finałach Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. W 1986 roku wywalczyli IV miejsce, a w 1988 roku – III miejsce w kraju (!). Wielu utalentowanych młodych zawodników grało
potem w renomowanych klubach krajowych.
c) sekcja piłki nożnej
Piłkarze już po raz 32 występują w barwach
MZKS Pogoń. W ciągu pierwszych 9 lat w szybkim tempie awansowali z klasy C do B, a potem
A. W 1986 roku wywalczyli awans do ligi okręgowej a następnie do III ligi. To był niezapomniany rok 1992, największy sukces leżajskiego piłkarstwa. Trud i wysiłek działaczy, szkoleniowców, piłkarzy i sponsorów został nagrodzony. A potem na miarę możliwości i zasobności
klubowych finansów rozgrywano zawody mistrzowskie rok w IV lidze, rok w III lidze, z tym
że od sezonu 2006/2007 – piłkarze utrzymują
się w IV lidze.
Piłka nożna w Leżajsku podobnie jak w kraju,
zyskała największą popularność wśród kibiców
i młodzieży uprawiającej sport. Chętnych jest
wielu. Współcześnie trenuje w sezonie od 120
do 350 piłkarzy, wielu z nich uczestniczy w różnych rozgrywkach i zajmuje dobre lokaty. Rekordowe były chyba lata 90., gdy obok seniorów z I zespołu walczyli również seniorzy Pogoń

II i III, juniorzy starsi i młodsi, trampkarze starsi
i młodsi oraz orliki starsi i młodsi i niemal wszyscy zajmowali I miejsca w swoich kategoriach.
I kadra szkoleniowców była liczna, gdyż pracowało równocześnie 8 trenerów i instruktorów.
Dla potrzeb kibiców i zawodników, dla potrzeb klubu, dla potrzeb całego społeczeństwa
stworzono w mieście piękne obiekty sportowe,
a wśród nich stadion z obiektem socjalnym, hale
sportowe, basen, korty, a więc czyli piłkarze i my
wszyscy mamy gdzie przebywać, ćwiczyć i uprawiać sport.
Przedstawiona historia należy do przeszłości.
Pamiętajmy o niej, ale dopomóżmy też klubowi
w zapisywaniu dalszych kart nowymi osiągnięciami i sukcesami. Robimy to przecież sami dla
siebie i dla potomnych.

Kazimierz Kuźniar

Komunikaty
 Towarzystwo Miłośników Ziemi
Leżajskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy oddali 1% swojego podatku na
rzecz naszej organizacji. W tym roku
kwota darowizn przekroczyła 8 tysięcy zł i zostanie przeznaczona w całości na realizację naszych zadań statutowych.

Zarząd TMZL

 Czytelników Almanachu Leżajskiego informujemy, że kolejny numer ukaże się na początku grudnia.
Promocja periodyku będzie poprzedzona spotkaniem z autorami, a termin zostanie podany do wiadomości za pośrednictwem mediów i plakatów.

Zespół Redakcyjny
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zabytki

książki

Czterechsetlecie posługi Ojców Bernardynów w Leżajsku
Podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej w Leżajsku dla uczczenia jubileuszu 400-kecia obecności w naszym mieście braci św. Franciszka z Asyżu każdy koncert poprzedzony był
felietonem o. dra Efrema Obruśnika, dyrektora Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. Oto kolejny felieton z tego cyklu.

Gospodarze świętego miejsca
w Leżajsku
W czasie ostatnich spotkań zapoznaliśmy
się z historią objawień maryjnych oraz z kolejnymi etapami rozwoju kultu przy Cudownym Krucyfiksie i Obrazie Matki Bożej Leżajskiej. W wydarzenia te Opatrzność Boża włączyła także konkretnych ludzi, wśród których
kluczową rolę odegrał sam Wizjoner Tomasz
Michałek, bliżej nieznany Szlachcic Rzeszotarski, ks. Jan Teolog, Anna Pisarska, nawrócony na katolicyzm Kacper Głuchowski oraz
Łukasz Opaliński.
Zainteresowany rozwojem ośrodka biskup przemyski Maciej Pstrokoński w 1608 r.
sprowadził do Leżajska Ojców Bernardynów
z Przeworska. Trwająca od wielu lat prywatna wojna pomiędzy wspomnianym marszałkiem wielkim koronnym i starostą żygwulskim Stanisławem Stadnickim, znanym
„diabłem łańcuckim”, nie sprzyjała rozwojowi fundacji. Stadnicki był luteraninem. Wielokrotnie napadał na ziemie podległe marszałkowi. Przyczynił się do spalenia w 1608 r.
drewnianego kościoła farnego w Leżajsku.
Autor XVII-wiecznego tekstu kronikarskiego pisze: „Pod tym czasem nieszczesna ona
wojna Jegomości Pana Stanisława z Łańcuta Stadnickiego z Jegomością Panem Łukaszem Opalińskim od chłopiąt 8: rokowana
była, którzy się na dwie rocie rozdzieliwszy
i imiona sobie od obojgu nadawszy, mocno w bitwie szli. A ci co się Jegomości Pana
Opalińskiego starosty Leżajskiego zwali, po
bitwie wygranej na to miejsce dzięki Panu
Bogu czynić przychodzili, co potem i samym
się skutkiem w kilka lat pokazało. Gdy one
wielkie srogie już konkurse na miejsca się
zgromadzały, Prosili przeto ludzie Pana Boga,
aby to miejsce jakimi zakonnikami opatrzył.
Przetosz Jegomość Ks. Maciej Pstrokoński na
ten czas Kanclerz Koronny i Biskup Przemyski a potem Kujawski Jegomość Pan Łukasz
Opaliński starosta Leżajski teraźniejszy Pan
Poznański, Pan Kacper Głuchowski, i inszych
wiele zacznych ludzi o toż u Króla Jegomości Zygmunta Trzeciego instancie czynili, co
się u dworu aż przez siedem lat wlokło. Aż na
ostatek ojcom Bernardynom Król Jegomość
to miejsce podał Roku Pańskiego 1608 we
wtorek wielkanocny”.
Bernardyni zamieszkali w prowizorycznie skleconych zabudowaniach. Kronikarz

KOONTZ DEAN:
„Oszukać strach”
28-letni pisarz Christopher Snow żyje niemal
jak wampir w domu położonym w kalifornijskim
miasteczku. Ze względu na rzadką chorobę genetyczną może jedynie funkcjonować w ciemności, bowiem światło jest dla niego zabójcze.
Gdy ojciec Chrisa umiera, popada w odrętwienie. Schodzi do kostnicy, by pożegnać się z tatą
i ze zdumieniem odkrywa, że jego zwłoki zostały podmienione..

Wskrzeszenie Jana, syna Wojciecha Zychowicza
– obraz olejny na płótnie z poł. XVII w. – Klasztor
Ojców Bernardynów w Leżajsku (we wnętrzu sylwetka drewnianego kościoła z 1589 r.).

wzmiankuje, że „przyjęli (…) On Kościołek
drewniany dość szczupły, któren rozszerzyli,
i klasztorek drewniany na kilkadziesiąt Osób
zbudowali” (Trutina, s. 60). W 1610 r. wznieśli niewielką murowaną świątynię. W tym samym czasie Opaliński wydzielił dla nich z leżajskiej królewszczyzny teren pod rozbudowę i znaczny obszar lasu, następnie przystąpił do gromadzenia środków umożliwiających fundację dużego trzynawowego, murowanego kościoła. W 1611 r. uzyskał od króla Zygmunta III zatwierdzenie swego nadania. Do realizacji zamierzeń godnych świętego miejsca przystąpiono jednak dopiero
w 1618 r. Świątynię ukończono w 1628 r.
i rozpoczęto budowę klasztoru. Składa się
z on czterech skrzydeł rozmieszczonych
wokół kwadratowego wirydarza z narożnymi prostokątnymi pawilonami. Układ kompleksu nawiązuje do modelowego planu
włoskiego pałacu, zamieszczonego w teoretycznym dziele Sebastiano Serlio, zwanego wariantem Poggio Reale.

o. Efrem Obruśnik

U wag a!

Przypominamy, że nastąpiła zmiana numeru telefonu

Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku
Nowy numer to:

(017) 787 70 67
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KRYSTYNA ŚMIGIELSKA:
„To ty głupia jesteś!”
Irmina ma 29 lat i wielkiego pecha do mężczyzn. Nie spotkała jeszcze w swoim życiu nikogo godnego uwagi. Koleżanki nie dają jej spokoju, więc wymyśla historie o swoich romansach. Ale pewnego dnia na jej drodze pojawia
się mężczyzna.. właściwie to aż trzech mężczyzn. Wprawdzie od przybytku głowa nie boli,
ale jak wybrać między gogusiem, fajtłapą i romantycznym poetą?

BEATA PAWLIKOWSKA:
„Blondynka na Czarnym Lądzie”
Tym razem Beata Pawlikowska wyrusza
do Afryki. Na dusznym lotnisku w Mombasie
czeka na nią czterdziestostopniowy upał, stuprocentowa wilgotność powietrza i szumiące
na wietrze palmy. W nowej książce Beaty znajdziesz bogactwo intensywnych zapachów: aromatycznych przypraw, kadzidełek i dymu z ogniska oraz stada namolnych żuczków, podstępnych moskitów i tłustych much. Spotkasz też
wszędobylskie pająki, skorpiony, węże i jadowite skolopendry. Poznasz smak życia na sawannie i niezwykłe zwyczaje dzikich zwierząt. Wejdziesz do świata Buszmenów i Masajów, w którym istnieją tylko dwa zawody: kobiety i mężczyzny, a życie toczy się wokół ogniska. Dowiesz
się, jak wygląda stuprocentowy moran, na czym
polega taniec adumu, dlaczego drzewo kiełbaskowe jest nazywane afrykańską apteką i jaki alkohol można zrobić z jego owoców. Odkryjesz
również, co w języku suahili oznacza słowo safari oraz jak uwolnić swoją duszę.
HALINA POŚWIATOWSKA:
„Opowieść dla przyjaciela”
Od „Opowieści dla przyjaciela” powinni zacząć
lekturę ci, którzy Poświatowskiej dotąd nie czytali, albo nie zdążyli polubić jej poezji. Opowieść
została napisana w formie wyznania do konkretnej osoby, ale jest właściwie listem do czytelników. Autobiograficzna książka poetki i kobiety. Pięknie napisana historia miłości, choroby
i wielkiej pasji życia. Życia, które jest wszystkim
– mimo bólu i na przekór cierpieniu.
ERIC-EMMANUEL SCHMITT:
„Marzycielka z Ostendy”
Kim jest marzycielka z Ostendy? Starą, samotną kobietą czy osobą, która odrzuciła lęk i zagrała z losem o najwyższą stawkę? Położywszy
na szali własne szczęście, zaryzykowała i zrealizowała swe największe pragnienie. Nagrodą była miłość. Pięć opowiadań. Pięć marzeń.
Pięć historii. Potęga pamięci, miłości, a może
dotyku? Uczucie silniejsze niż upływający czas.
Piękno odkryte w słowach, małżeństwo scalone
przez śmierć, książka obarczona fatum, a wreszcie pamięć, jedyny strażnik naszych wspomnień.
Literatura, która przywraca wiarę w marzenia.

sport

Ogólnopolski Turniej Karate
26 września br. w Nowej Sarzynie odbył się II Ogólnopolski Turniej Karate
Kyokushin, którego organizatorem był Leżajski Klub Kyokushin Karate.
W Turnieju wzięło udział 141 zawodników z 15 miast.
Najczęściej miejsca na podium zajmowali karatecy z Leżajska.
Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej Leżajsk zebrał 87
punktów, Krosno – 26 pkt., Tarnobrzeg – 21 pkt., Rawa Ruska – 13 pkt., Przeworsk – 10 pkt.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach przedstawiają się następująco:
Konkurencja kata • dzieci 2002 i młodsze: 1. Bartosz Tłuczek – Leżajsk, 2. Hubert Paszek – Leżajsk, 3. Oliwia Paszek – Leżajsk; • chłopcy 2000–2001: 1. Kajetan Walawski – Leżajsk, 2. Dominik Litwin – Krosno, 3. Stanislav
Stanislavskyy – Rawa Ruska; • dziewczęta 2000 – 2001; 1.
Agata Kandefer – Krosno, 2. Maryla Leszczak – Leżajsk, 3.
Paula Majder – Leżajsk; • chłopcy 1998 – 99: 1. Kryspin Paradysz – Krosno, 2. Kacper Żak – Tarnobrzeg, 3. Jakub Zborowski – Jasło; • dziewczęta 1998 – 99: 1. Katarzyna Burda – Leżajsk, 2. Aleksandra Kozubal – Krosno, 3. Weronika
Hejnar – Krosno; • kadeci 1996 – 97: 1. Michał Półchłopek
– Krosno, 2. Łukasz Dzierzkowski – Tarnobrzeg, 3. Serhiy
Kulyevych – Rawa Ruska; • kadetki 1996–97: 1. Anastasia
Boiko – Rawa Ruska, 2. Andriana Novosad – Rawa Ruska,
3. Angelika Jarecka – Jasło.
Konkurencja kumite lekki kontakt •
chłopcy rocznik 2000 i młodsi: 1. Adrian Lubka – Radzyń
Podlaski, 2. Jakub Dziędzioł – Tarnobrzeg, 3. Kajetan Walawski – Leżajsk, Kamil Berkowicz – Jasło; • dziewczęta rocznik
2000 i młodsze: 1. Paula Majder – Leżajsk (najlepsza zawodniczka turnieju), 2. Maryla Leszczak – Leżajsk, 3. Aleksandra
Modras – Jasło, Ilona Krupa – Leżajsk; • chłopcy – rocznik
1998 i 99: 1. Przemysław Wit – Nowa Dęba, 2. Dawid Tomczyk – Nowa Dęba, 3. Hubert Fleszar – Leżajsk, Kacper Żak –
Tarnobrzeg; • dziewczęta rocznik 1998 i 99 (open): 1. Natalia
Stachula – Leżajsk, 2. Aleksandra Kozubal – Krosno, 3. Joanna Granda – Zamość, Magdalena Hul – Kolbuszowa;
• kadeci rocznik 1996 i 97: 1. Oskar Kumor – Stary Sącz,
2. Maciej Jeziorowski – Leżajsk, 3. Mateusz Rączka – Gorzyce, Paweł Kolaja – Zamość; • kadetki rocznik 1996 i 97:
1. Izabela Dec – Leżajsk, 2. Anastasia Boiko – Rawa Ruska,
3. Joanna Jaworska – Leżajsk, Natalia Majewicz – Leżajsk;
• młodziczki rocznik 1994 i 95: 1. Klaudia Hul – Kolbuszowa,
2. Sylwia Leja – Leżajsk, 3. Karolina Szczepańska – Krosno,
Dagmara Lubera – Tarnobrzeg; • młodzicy rocznik 1994 i 95:
1. Tomasz Kołodziej – Tarnobrzeg, 2. Daniel Czerniec – Lublin, 3. Mateusz Zieliński – Leżajsk, Daniel Legęza – Lublin;

• juniorki młodsze rocznik 1992 i 93: 1. Agnieszka Zwolińska – Przeworsk, 2. Monika Pacoń – Leżajsk, 3. Anna Białas – Jasło; • juniorzy młodsi – rocznik 1992 i 93 (open):
1. Rafał Neuberg – Przeworsk, 2. Marcin Jemioło – Kolbuszowa, 3. Michał Granda – Zamość, Rafał Marmuszewski –
Stary Sącz;
Konkurencja kumite full kontakt • juniorki rocznik 91, 90 i 89 (open): 1. Iwona Turosz – Leżajsk, 2.
Dominika Decowska – Leżajsk; • juniorzy rocznik 1991, 90
i 89: 1. Krzysztof Zając – Leżajsk, 2. Marcin Fiedko – Tarnobrzeg, 3. Michał Chmura – Jasło, Rafał Berestka – Leżajsk;
• seniorzy: 1. Robert Szczuc – Leżajsk (najlepszy zawodnik
turnieju), 2. Łukasz Konior – Leżajsk, 3. Tomasz Baj – Leżajsk; • oldboy wiek powyżej 35 lat: 1. Paweł Zygmunt –
Leżajsk, 2. Lesław Karaś – Leżajsk, 3. Wasyl Lejko – Tarnobrzeg, Wojciech Kolczyński – Tarnobrzeg.

UKS „Trójka” i Kinder
+ Sport w Zabrzu

cji Polski: Piotr Gruszka i Paweł Woicki niedawni Mistrzowie Europy, którzy dzielili się swoimi emocjami, pozowali
do licznych zdjęć i wypisali przez parę godzin kilka tysięcy autografów.
Nikt, kto widział młodzież zgromadzoną na hali w Zabrzu, nie miał wątpliwości, że czerpie ona przyjemność z gry
w siatkówkę i jak powiedział Mistrz Europy Paweł Woicki:
– Jeśli siatkówka nie będzie im sprawiała radości, to lepiej
wziąć się za naukę i odstawić tę dyscyplinę na bok. Nie da
się robić nic na siłę.
Zwycięzcy turnieju w każdej kategorii wiekowej w listopadzie wraz z trenerami wyjadą do Włoch do Maceraty,
gdzie odbędą trening z Sebastianem Świderskim oraz kibi-

Młodzi siatkarze UKS „Trójka” Marcin Karakuła, Michał Stopyra oraz Maciej Mach
trenowani przez Jana Macha zajęli 8 miejsce w wielkim finale Turnieju o Puchar Polski w Zabrzu.
W turnieju, cieszącym się niebywałym zainteresowaniem, walczyły po 24 najlepsze zespoły minisiatkówki w trzech kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców,
które zostały wyłonione w turniejach kwalifikacyjnych i finałowych odbywających się w całej Polsce.
W tym roku turniej zaplanowano aż na trzy dni, ponieważ organizatorzy zapewnili uczestnikom jakże ważną dla
młodych graczy atrakcję – połączyli rozgrywki w minisiatkówkę z Mistrzostwami Europy Kobiet, które odbywały się
w hali Spodka w Katowicach. Wszyscy uczestnicy turnieju
mieli zagwarantowany wstęp na Mistrzostwa Europy i mogli obejrzeć na żywo każdy mecz, który był rozgrywany
w Spodku w tych dniach.
Do uczestników za pośrednictwem telebimu przemówił
Prezes PZPS Mirosław Przedpełski oraz Sebastian Świderski, który z powodu rehabilitacji nie mógł osobiście przyjechać do Zabrza. Zastąpili go jego koledzy z reprezenta-

(db)

cować mu będą w jego meczu ligowym. Podróżować będą
autokarem reprezentacji Polski.
Jak podali organizatorzy wielki finał turnieju o Puchar Polski
w mini siatkówce to największy turniej siatkarski w Europie.
Doskonałym podsumowaniem zabrzańskiego turnieju mogą być słowa, które padły na konferencji prasowej: –
Drużyny prezentują bardzo wysoki poziom. Dzieci grają, dobrze się bawią, a my dzięki sponsorowi mamy wspaniałe nagrody – to nie jest już czapka gruszek. Wypowiedź ta została
skwitowana salwą śmiechu, a najgłośniej śmiał się sam Piotrek Gruszka. Ważne jest bowiem, aby sportowi i sportowej
rywalizacji towarzyszył śmiech, zabawa i radość.

(jm)
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zdrowie i uroda

Wkrótce Adwent
a potem Boże Narodzenie
Zanim nastanie Adwent, czas oczekiwania na radosne święta Bożego Narodzenia,
smutny listopad przed nami.
1 i 2 listopada wprowadzają nas w nastrój zadumy. Ale już 3 listopada jest dniem św. Huberta, patrona myśliwych i myślistwa. To początek
sezonu łowieckiego w całej Europie. Dawniej
„hubertowiny” rozpoczynały się poranną mszą,
dopiero po niej mogło odbyć się polowanie na
grubą zwierzynę. Na zakończenie polowania
przygotowywano biesiadę tzw. obiad św. Huberta. Tradycją było sporządzanie potraw, nalewek, deserów z surowców leśnych tj. grzybów,
jagód, orzechów, miodu dzikich pszczół i oczywiście z mięsa upolowanych zwierząt i dzikiego
ptactwa. Niewielkim uzupełnieniem mogły być
warzywa: kapusta, rzepa, buraki i chrzan.
Posiłek był tak skomponowany, aby
oprócz różnego rodzaju mięs, najczęściej pieczonego lub duszonego, zawierał warzywa
i grzyby dostarczające błonnika, witamin z grupy B i witaminy C. Ponadto, bez przypraw z ziela angielskiego, pieprzu, jałowca, kminku żadne danie myśliwskie, nie będzie odpowiednio,
aromatyczne. Jałowiec pobudza trawienie, ma

Czas na blask

O lecie pozostało tylko mgliste wspomnienie, a nasze wymęczone słońcem, wiatrem,
wodą morską włosy nadal nie chcą wrócić
do normy.
Słynąca ze swych wdzięków i urody hrabina
de Pompadour używała pomady z oleju z orzechów laskowych, tłuszczu cielęcego, balsamu
peruwiańskiego, szpiku wołowego i wanilii.
W starożytności włosy uważano za źródło
witalności, u mężczyzn symbolizowały siłę ciała i ducha. Kobiece włosy działały na brzydszą
połowę ludzkości erotycznie i – jak uważno –
miały magiczną moc. To prawda, że gatunek
i kolor włosów są darem natury. Ale ich wygląd
jest przede wszystkim odzwierciedleniem stanu
zdrowia i właściwej pielęgnacji. Marzysz, by lśniły, były miękkie i puszyste? Każdy rodzaj włosów
wymaga innej pielęgnacji.
• Leczenie przez wzmocnienie – włosy farbowane i łamliwe
Zaopatrz się w kosmetyki, które zawierają
białka – szukaj odżywek z proteinami i keratyną. Pantenol zapobiegnie nadmiernemu wysuszeniu i dodatkowo wzmocni włosy. Nie za-
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właściwości bakteriobójcze, a jego owoce łagodzą skutki niedomagania serca. Chrzan podany do mięs w postaci zimnych sosów wpływa
na wydzielanie soków trawiennych, dostarcza
sporo witamin z grupy B, wit. C, sole mineralne:
sód, potas, fosfor i cenne substancje bakteriobójcze. Ponieważ często biesiady odbywały się
na wolnym powietrzu, nie mogło obyć się bez
nalewek sporządzonych na owocach głogu,
derenia i malin. Owoce te też dostarczą witaminy C wspomagającej system odpornościowy.
Głóg ceniony jest za swój kwaskowy smak i substancje, które działają rozszerzająco na naczynia
wieńcowe, zwiększając przepływ krwi doprowadzającej tlen do mięśnia sercowego.
Mięso dziczyzny swoim składem zbliżone
jest do składu mięsa zwierząt rzeźnych. Jest bardziej chude, ma mniej tłuszczu i mniej cholesterolu. Z kolei witamin i soli mineralnych np. żelaza, magnezu, fosforu ma ilości porównywalne. Jego specyficzny smak i zapach, wynika ze
sposobu żywienia i trybu życia dzikich zwierząt. Skończą się „hubertowiny” jedenastego listopada, św. Marcin przypomina o swoich zwyczajach. Kiedyś był to dzień, w którym wypłacano służbie należny zarobek. Znowu była okazja
do zabaw i świętowania. Tradycyjnie pieczono
gęsi, ponieważ w tym czasie ich mięso jest najsmaczniejsze. W Wielkopolsce do tej pory utrzymał św. Marcina. Następnej sposobności do zabaw, wróżb i przewidywania przyszłości dostarczą święci Katarzyna i Andrzej. I tak to okazało się, że listopad ma kilka powodów do świętowania.
Dzisiaj nie jest łatwo o dziczyznę. Niektórzy
nie lubią jej smaku, ale chętnie spróbują mięs
przyrządzonych „na dziko”. Efekt taki można uzyskać, marynując mięso w zaprawie, aby nabrało choć w części tego specyficznego zapachu
i posmaku.
Marynata do pieczeni „na dziko”
Składniki: 2 szklanki jasnego piwa, 2 drobno posiekane cebule, sok i skórka otarta cytry-

ny, 3 drobno pokruszone listki laurowe, szczypta mielonych goździków, po ½ łyżeczki mielonego ziela angielskiego i pieprzu. Wykonanie:
Wszystkie składniki marynaty dokładnie mieszamy, zagotowujemy, studzimy, zalewamy nią
mięso, zostawiamy na 2–3 dni, często przekręcając, aby się równo zamarynowało.
Wieprzowina „a la dzik”
Składniki: 1 ½ – 2 kg wieprzowiny bez kości
(łopatka lub szynka, karkówka), 1 łyżka smalcu,
1 łyżka dowolnego tłuszczu, ½ łyżeczki mielonego jałowca, 2 duże cebule, sól. Marynata: ½
szklanki octu winnego, ½ szklanki białego wytwornego wina, skórka otarta i sok z ½ cytryny,
½ łyżeczki cukru, 20 ziarenek jałowca, po 10 ziarenek pieprzu i ziela angielskiego, listek laurowy, 3–4 goździki. Sos: 2 łyżki marmolady głogowej lub śliwkowej, 1 łyżka tłuszczu, 1 łyżka mąki,
1 łyżka bulionu. Wykonanie: Umyte i osuszone
mięso mocno wygniatamy ręką, wkładamy do
kamiennego garnka, obkładamy plasterkami cebuli, zalewamy gorącą marynatą, przykrywamy,
obciążamy, przenosimy w chłodne miejsce, na
4–6 dni. Codziennie przekręcamy, aby się równo zamarynowało. Po wyjęciu z marynaty lekko
spłukujemy, osuszamy, nacieramy solą formujemy pieczeń. Obsmażamy ze wszystkich stron
na silnie rozgrzanym smalcu, przekładamy do
rondla. W małym rondlu topimy łyżkę tłuszczu
mieszamy z jałowcem, polewamy mięso wstawiamy je do nagrzanego piekarnika i pieczemy
90–100 minut, skrapiając przecedzoną marynatą. W rondelku rozgrzewamy drugą łyżkę tłuszczu, wsypujemy mąkę, robimy białą zasmażkę,
rozprowadzamy zimnym bulionem i gotujemy
na małym ogniu, mieszając, aż do zgęstnienia
sosu. Wtedy dodajemy przetarty przez sito sos
z pieczeni i marmoladę głogową (śliwkową),
dokładnie mieszamy. Pokrojoną na plastry pieczeń układamy na żaroodpornym półmisku, lekko polewamy sosem, wstawiamy na 4–5 minut
do nagrzanego piekarnika. Pozostały sos podajemy w sosjerce.

pominaj o substancjach natłuszczających, np.
o delikatnych olejach z kiełków pszenicy czy jojoby. Otoczą one kruchy włos ochronną, cienką
powłoką. Takie włosy po umyciu wymagają stosowania intensywnej maseczki i to przynajmniej
raz w tygodniu.
• Krem sezamowo-rumiankowy odbudowuje strukturę włosa
Weź: 2 łyżki oleju sezamowego, 5 łyżek mocnego naparu z rumianku, 1 żółtko, pół filiżanki
śmietanki. Wymieszaj w mikserze składniki do
konsystencji kremu, rozprowadź go na umytych,
wilgotnych włosach. Po upływie godziny spłucz
włosy i dokładnie je umyj.
• Oliwa rozmarynowa leczy rozdwojone
końcówki, nadaje połysk
Weź: pół szklanki oliwy, 3 łyżki rozmarynu.
Wlej oliwę do naczynia i wstaw ją do garnuszka
z wrzątkiem, wrzuć zioła i podgrzewaj 15 minut.
Odcedź i ciepłą miksturą posmaruj włosy.
• Maseczka miodowo-pokrzywowa wygładza włosy, przyspiesza ich wzrost
Weź: 1 łyżeczkę miodu, 1 szklankę naparu
z pokrzywy, 5 kropli octu winnego. Wymieszaj
składniki, wetrzyj delikatnie w skórę głowy i rozprowadź na całej długości włosów.
• Kuracja nabłyszczająca dla włosów tłustych
Myj je tak często, jak tego potrzebują, nawet
codziennie. Szampony do tłustych włosów hamują pracę gruczołów łojowych dzięki ziołowym
ekstraktom, które przeciwdziałają także rozwojowi bakterii. Zrezygnuj z jedzenia ostrych przypraw, pobudzających pracę gruczołów.

• Tonik jabłkowy ma silne właściwości
przeciw łupieżowe
Weź: 1 filiżankę soku jabłkowego, 1 filiżankę
wody, 2 łyżki octu jabłkowego. Po umyciu włosów masuj wilgotną skórę przygotowanym tonikiem. Terapię stosuj 2 razy w tygodniu. Po masażu spłucz włosy sokiem z cytryny.
• Ajerkoniak na rumie – nadaje połysk
Weź: 3 łyżki rumu, 1 jajko. Wymieszaj do jednolitej konsystencji. Po umyciu połóż miksturę na umyte włosy na 5 minut. Spłucz chłodną wodą.
• Mało, więcej, puszyście – terapia włosów
cienkich
Używaj szamponów zawierających składniki
otaczające włos cienką osłonką i wbudowujące
się w warstwę łuskową. Substancje te to: keratyna, proteiny, ceramidy i prowitamina B5. Powinna je zawierać także odżywka, którą stosujesz,
najlepiej w piance lub sprayu. Dzięki niej włos
stanie się grubszy i elastyczniejszy.
• Szampon extra vergine odżywia, nabłyszcza, sprawia, że włosy stają się optycznie grubsze
Weź: 2 łyżki oliwy z oliwek, 5 kropli cytryny,
1 żółtko, 1/3 szklanki ciepłej wody. Umyj głowę zwykłym szamponem, dokładnie wymieszaj
składniki i delikatnie wcieraj miksturę we włosy.
Spłucz letnią wodą.
• Grusza najlepsza – płukanie w odwarze
z liści gruszy wzmacnia cienkie włosy
Weź: 2 łyżki stołowe liści gruszy, 1 szklankę
wrzątku. Wywar gotuj przez 5 minut na małym
ogniu. Ciepłym płynem spłucz włosy.

sport

Muskulatura
i sprawność nastolatka
Tak jak żadnej nastolatki nie przekonasz, że jest piękna bez makijażu, tak
chłopakowi nie wmówisz, że bez bicepsów jest równie męski, jak bez nich.
Wszystkiemu winna silna potrzeba podobania się. Dopilnuj, by nie wyrządziła
dziecku szkody.
Chociaż twój dorastający syn nie jest
ani bardziej wątły, ani słabszy fizycznie niż
dwa czy trzy lata temu, jemu wydaje się, że
wszystko w nim jest nie tak. Niełatwo mu
uwierzyć w fakt, że długie i chude kończyny i żebra, widoczne pod koszulką, to stan
przejściowy. Przeczulony na punkcie własnego wyglądu, nieustannie porównuje się
z rówieśnikami. Zapewne w jego klasie są
zarówno chłopcy przypominający rosłych
poborowych, jak i chłopięcych piątoklasistów. I zapewne twój syn zrobi wszystko, by
zbliżyć się możliwie najbardziej do tej pierwszej grupy. W ten sposób będzie mógł imponować nie tylko kolegom, ale też, co ważne, zainteresuje sobą dziewczyny. Ponieważ
zdesperowany młody człowiek oczekuje zawsze szybkich i spektakularnych efektów,
cały swój czas i energię poświęci na poprawę „wizerunku”. Zapewne dlatego tak chętnie zamienił myszkę od komputera na hantle. Oczywiście, nie ma nic złego w tym, że
nastolatek woli aktywność, niż leżenie na
kanapie. Jednak w jego wieku idealną formą ruchu jest sport na świeżym powietrzu
(rower, rolki, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, bieganie) oraz pływanie. Takie dyscypliny rozwijają równomiernie wszystkie
mięśnie, dotleniając jednocześnie jego serce i mózg.
Taka sama sytuacja jest u dziewcząt, różnica polega jedynie na zgrabnej figurze, a nie
na mamie mięśni. Dlatego też, pewne elementy tego artykułu można przypasować
do ćwiczeń nastolatek.
 Dlaczego powinniśmy być czujni?
W przeciwieństwie do wymienionych
sportów zajęcia w ciasnej siłowni, zwłaszcza gdy nie ma w niej nadzorującego młodych ludzi instruktora, mogą spowodować
przeciążenie i uszkodzenie „przetrenowanych” mięśni. Poza tym, jeśli stawia się tylko na muskulaturę, a nie myśli o stopniowym zwiększaniu pracy serca, zmusza się
je do nadmiernego wysiłku. A to może
potem oznaczać poważne problemy zdrowotne.
 Siłownia na cenzurowanym
Jeśli więc nastolatek nie wyobraża sobie
życia bez „wyciskania”, musisz mieć pewność, że nie przesadza z intensywnością ćwiczeń. Powinno się odwiedzić siłownię i koniecznie spotkać z osobą, która będzie nad-

szachy
zorować młodego sportowca (syn nie może
trenować bez nadzoru). Musi to być osoba
z odpowiednimi kwalifikacjami, a nie starszy kolega. Miejsce treningu powinno być
przestronne, a sprzęt atestowany (o takie
świadectwa masz prawo prosić). Zanim jednak pozwolisz dziecku ćwiczyć, zaprowadź
je do lekarza; oceni on jego stan zdrowia –
trzeba wykluczyć problemy z sercem oraz
sprawdzić, jak działa układ oddechowy (czy
nie ma np. alergii albo astmy). Zaburzenia
ciśnienia lub nieprawidłowy poziom cukru
to także przeciwwskazania do intensywnych
ćwiczeń.
 Zrozum jego potrzeby
Tłumacząc synowi, że „z czasem zmężnieje” albo „wkrótce dogoni bardziej rosłych kolegów”, nie jest mu więc potrzebny trening,
tylko pogorszysz sprawę. Potwierdzisz bowiem jego najgorsze przypuszczenie: że
wygląda jak „dzieciuch”. A jeśli kategorycznie zabronisz korzystania z atlasów, bieżni, hantli itp., ryzykujesz, że będzie to robić
po kryjomu. Co gorsza, gdy ograniczysz mu
liczbę treningów, może sięgnąć po środki,
które powodują przyrost mięśni – nigdy nie
są to substancje bezpieczne, a dla dziecka
są szczególnie groźne.
 Spróbuj przekonać
To oczywiste, że opowiesz synowi wprost
o zagrożeniach, jakie wiążą się z wysiłkiem
w siłowni. I powinno się to robić wielokrotnie. Mimo to nie licz, że przemówisz dziecku do rozsądku – jego potrzeba niezależności i chęć bycia atrakcyjnym to siły, z którymi trudno się mierzyć. Poza tym, jeśli siłownia wciągnęła syna niczym nałóg, trudno
mu będzie z dnia na dzień z niej zrezygnować. Posługuj się konkretami. Powiedz, że
im szybciej przybędzie mu mięśni, tym prędzej będą one wiotczały, gdy z jakiegoś powodu nie będzie miał dostępu do siłowni.
W przypadku szybko rozwijającego się organizmu, przyrost mięśni często bywa nierównomierny i sylwetka wygląda karykaturalnie. Zaproponuj przeplatanie siłowni z jakimś sportem np.: pływanie.
 Czy przenieść siłownię do domu?
Nie musisz od razu inwestować w drogi
sprzęt (najtańszy atlas do ćwiczeń to wydatek rzędu 500–700 złotych). Może znasz
kogoś, kto pożyczy twojemu synowi na kilka tygodni zestaw urządzeń treningowych
lub hantle? Wstaw sprzęt do pokoju syna,
by wiedział, że nie jesteś wrogiem jego pasji. Szybko się przekonasz, że i dla nastolatka
istnieje wiele ciekawszych spraw, niż podnoszenie ciężarów.
 A może coś zamiast?
Ale na to pytanie każdy z rodziców musi
sobie odpowiedzieć samemu. Co dla jego
dziecka będzie najlepsze. Nie zapominajmy, że autorytet dzieci budują rodzice i to
oni mogą i powinni ukształtować również
postawę sportową a nie tylko intelektualną.
Dzięki wspólnym zajęciom czy wyprawom
rodzice poprawiają również swoją kondycję fizyczną. A czas na takie działania, gdyż
przed nami – szusowanie na nartach, więc
pora zacząć „szlifować” kondycję.

Witam w kolejnym numerze BM. W nowym
roku szkolnym 2009/2010 życzę wszystkim
szachistom wielu sportowych sukcesów i satysfakcji w zgłębianiu tajników królewskiej
gry. Tradycyjnie polecam rozwiązanie kolejnych zadań. Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wydania BM
Zad. 1 Sb7, G:b7, G:b7 – mat; zad. 2 Kc1,
b4, Gb2 – mat; zad. 3 Kc3, f8H, Kb2 – mat;
zad. 4 Kf7, e6, Gf8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby

Dwa razy Marcin

Zakończyliśmy wędkarską rywalizację
dzieci i młodzieży sezonu 2009.
Marcin Goździewski przebojem wszedł
na szczyt rankingu w kategorii do 10 lat,
dwa starty dwa zwycięstwa. W dodatku rewelacyjne wyniki. Sami poczytajcie. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tych zawodów na stronie koła: http://www.pzw.org.
pl/1295

dziewski, sam złowił o 305 gramów więcej
ryb niż wszyscy pozostali zawodnicy razem
wzięci! W całej historii zawodów dla dzieci nie pamiętam takiego dobrego wyniku.
Dość porównać, że ten wynik dałby Marcinowi 4 miejsce na zawodach seniorów z okazji Dni Leżajska 2009 (ale tam zawody trwały
3,5 godziny) i drugie miejsce w ostatnich zawodach o Puchar Sklepu Okoń na Ożannie
(zawody 5 godzinne). Marcin złowił 91 ryb: 1
jazgarza, 2 wzdręgi (miarowe) i 88 płoci. Naprawdę piękny wynik!
Wyniki kategorii do 10 lat:1. Marcin Goździewski 3320 pkt.; 2. Grzegorz Nowak 510

pkt.; 3. Agnieszka Nowak 440 pkt.; 4. Kacper
Gorzkiewicz 130 pkt.; 5. Karol Surma, Kamil
Olechowski, Jakub Olechowski – 40 pkt.
Wyniki kategorii od 11 do 14 lat: 1. Patrycja Zalot 935 pkt.; 2. Karol Danys 850 pkt.;
3. Oskar Siuzdak 30 pkt.; 4. Michał Rup, Grzegorz Dołęga 0 pkt.
Dziękuję sponsorowi pucharów i nagród
w zawodach, dyrektorowi MOSIR-u Leżajsk
Panu Wojciechowi Surmie. Dziękuję też za
udział w naszej zabawie, uczestnictwo w zawodach z synem. Sponsorem części nagród
było Koło „San” Leżajsk.

Wyniki zawodów dla dzieci
Leżajsk, Floryda, 30 sierpnia 2009
Kategoria do 10 lat: 1. Goździewski Marcin 1150 pkt.; 2. Dziob Dawid 510 pkt.; 3.
Pokrywka Klaudia 385 pkt.; 4. Dziob Sabina 320 pkt.; 5. Dąbrowski Kamil 315 pkt.; 6.
Mączka Magdalena 250 pkt.; 7. Goździewska
Katarzyna 40 pkt.
Kategoria od 11–14 lat.: 1. Mączka Marta
1530 pkt.; 2. Zalot Patrycja 860 pkt.; 3. Dołęga Grzegorz 510 pkt.; 4. Danys Karol 495
pkt.; 5. Pokrywka Kamil 410 pkt.; 6. Mączka
Łukasz 345 pkt.
Kategoria do 18 lat: 1. Mączka Mateusz
690 pkt.

Zawody w Żywcu

Wraz z 4 kolegami z koła i zarazem pracownikami Grupy Żywiec SA Browaru w Leżajsku
pojechaliśmy na zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora Browaru Żywiec.
W zawodach wzięły udział 5-cio osobowe drużyny z Żywca, Elbląga, Warki i Leżajska,
oraz indywidualnie zawodnicy z Żywca i Elbląga. Zwyciężyła drużyna Żywca, my zajęliśmy
2 miejsce. Zawody sędziowali Koledzy: Marek Stanek, Kazimierz Jasernik – obaj sędziowie
okręgowi. Nasza drużyna w składzie: Stanisław Mączka, Jan Gondek, Marian Chmura, Paweł
Ledwożyw, Marcin Banaś postawiła wszystko na jedną kartę: łowimy ukleje! Przemawiało za
tym doświadczenie z ubiegłego roku, oraz to, że Paweł z Marcinem nie mieli wcześniej doświadczeń w łowieniu na spławik – obaj, jak ja, są spinningistami. Przed zawodami doszedłem do wniosku, że metoda na „bata” będzie najszybsza do przyswojenia i miałem rację.
Niestety, najdłuższe wędki, jakimi dysponowaliśmy to były „5-tki” czyli o metr, dwa za mało.
Paweł, był 3 razy ze mną na treningu – udanym, bo osiągnął lepszy wynik ode mnie.

W zawodach uczestniczyło 14 osób; złowiono 256 płoci o wadze 7,810 kg.

Wyniki zawodów o Puchar
Dyrektora MOSiR w Leżajsku
20 września 2009, Leżajsk, Floryda

Zwróćcie, proszę, uwagę na to, że zwycięzca w kategorii do 10 lat, Marcin Goź-

Dziękujemy uprzejmie naszemu Dyrektorowi Panu Krzysztofowi Żyrkowi za umożliwienie
startu w tych zawodach, a kolegom z Żywca za świetnie przygotowanie imprezy!

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka (stanislaw.maczka@interia.pl)
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najpiękniejsze posesje

Nagrodzeni w konkursie „Najpiękniejsza posesja”
w latach 2003–2008
Laureat III nagrody

Laureat II nagrody

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. Sandomierska 87–
–103 (nowa zabudowa szeregowa).
Odrębne, szczególne wyróżnienie
– „ogród botaniczny” przy ul. Mickiewicza 20, nie widoczny od strony ulicy (p. 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
Brzuzan (właściciel firmy „Karol”) za
utrzymanie zieleni miejskiej.

Rok 2005
1. ul. Lipy 8 (p. Żurawscy)
2. ul. Podolszyny 10 (p. Hozerowie)
ul. Sandomierska 22a (p. Klimczakowie)
3. ul. Leśników 1 (p. Pytkowie).
Szczególne wyróżnienie – ul. Sandomierska 87–103 (zabudowa szeregowa – zagospodarowanie ogrodów).

Rok 2006
e x a e q u o:
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),
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
Bocznej Moniuszki 8 (p. Lorfingowie).
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Święty Hieronim
Jeden z obrazów olejnych na płótnie, wyeksponowanych w obrębie klatki schodowej Muzeum, prezentuje postać Świętego, klęczącego przed krucyfiksem pośrodku
kamiennej pieczary.
Jego głowę, ujętą na tle świetlistej aureoli, okrywają siwe, długie
włosy opadające na plecy, a sędziwą twarz charakteryzuje wysokie
jasne czoło, lekko pomarszczone brwi, długi i prosty nos oraz krzaczaste wąsy, które wraz z długą kędzierzawą brodą opadają na obnażone piersi. Wymownym akcentem czerstwego oblicza są oczy
wpatrzone intensywnie w wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa. Ich
ekspresja koresponduje z gestem lewej dłoni sugestywnie dotykającej serca oraz prawej, otwartej i opuszczonej w dół, w której mężczyzna trzyma gładki, niewielki kamień. Szczególnie czytelnym akcentem kompozycji obrazu są barczyste i muskularne ramiona jaśniejące na tle ponurego, ciemnego wnętrza,
a także zgięte w kolanach, boleśnie podkurczone nogi z bosymi stopami. W kontekście
białego płótna skąpo okrywającego jedynie
biodra mężczyzny uzmysławiają stan heroicznego ogołocenia i pokuty.
W obrębie pierwszego planu zilustrowanej akcji widnieją przedmioty o znaczeniu
symbolicznym. Jednym z nich jest krucyfiks ujęty perspektywicznie, zwrócony korpusem w stronę Świętego. Nieco niżej siedzi
lew wpatrujący się w widza. Po drugiej stronie można zauważyć czerwony kapelusz wiszący na ścianie oraz leżącą na kamiennym
uskoku zamkniętą książkę w twardych okładkach z czerwonymi grzbietami i płóciennymi
zakładkami, na której spoczywa trupia czaszka. Istotną rolę spełnia klepisko groty pokryte ubogą roślinnością. W ciemności nietrudno dostrzec kawałek rozłupanego drewna
i ogromny kamienny głaz z ostrymi krawędziami, pokryty czerwonym, mocno pofałdowanym płótnem, pełniącym funkcję kobierca. W obrębie sekwencji pejzażowej, ukazanej fragmentarycznie, widnieją ciemne gałęzie drzewa pokryte liśćmi.
Inskrypcja widoczna w prawym dolnym rogu płótna informuje,
że obraz przedstawia św. Hieronima.
Ów znamienity kapłan i doktor Kościoła przyszedł na świat około 345 r. w miasteczku Strydona, na terenie dzisiejszej Istrii. Chrzest
święty w wieku młodzieńczym przyjął zapewne w Rzymie z rąk papieża św. Liberiusza. Swemu nauczycielowi, sławnemu wówczas gramatykowi Donatowi, zawdzięczał doskonałą znajomość języka łacińskiego i literatury.
Po ukończeniu studiów Święty wyjechał do Trewiru i oddał się karierze urzędniczej. Od 370 do 373 r. przebywał w Akwilei, gdzie wstąpił w szeregi duchowieństwa i prowadził życie podobne do zakonnego. Wkrótce udał się do Antiochii. Pewnej nocy miał tajemniczy
sen, w którym usłyszał głos napomnienia: „Sam siebie okłamujesz,
gdyż jesteś więcej cyceronianinem niż chrześcijaninem”. Poruszony
krytyką – dotychczasowej pasji rozczytywania się w pismach Cycerona – pochodzącą z nieba, udał się na pustynię w okolicę syryjskiego
miasta Aleppo, by tam wieść życie pokutne. Chcąc zaś lepiej zrozumieć Pismo św., zaczął studiować język hebrajski. Wyczerpany nadmiernymi postami, powrócił do Antiochii i w 377 r. przyjął święcenia
kapłańskie. W drodze do Europy zatrzymał się w Konstantynopolu,
z zachwytem podziwiając tamtejsze pomniki historii i księgozbiory,
a także chłonąc treść nauczania ówczesnego patriarchy konstantynopolitańskiego, św. Grzegorz z Nazjanzu.
W 382 r. przybył do Rzymu na synod. Przez trzy lata na Awentynie
skupiał wokół siebie miejscową elitę intelektualną i religijną. Tam też
zaprzyjaźnił się z papieżem św. Damazym (zm. 384), który polecił mu
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poprawienie łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego. Po śmierci papieża udał się do Egiptu, gdzie słuchał wykładów znamienitych myślicieli Orygenesa i Dydyma. W 385 r. dotarł do Palestyny i zamieszkał
w Betlejem. Doświadczając skutków wielu herezji, w pismach swych
pełnych ognia i ciętej ironii, zaczął zwalczać błędy religijne. Wśród
współczesnych cieszył się sławą najlepszego znawcy Bożego Objawienia, a także języka łacińskiego, greckiego, hebrajskiego i aramajskiego. Służył radą wielu biskupom, m.in. św. Augustynowi.
Największym dziełem św. Hieronima był przekład na język łaciński Biblii Starego i Nowego Testamentu – na Zachodzie znany jako
„Wulgata”. Pozostawił po sobie Onomastica sacra, czyli zbiór imion
biblijnych i ich tłumaczenie, Traktat o egzegezie Pisma świętego,
Komentarze, Pisma apologetyczne, O znakomitych mężach, a także
pięćdziesiąt dziewięć Homilii i sto pięćdziesiąt listów. Dokonał tłumaczeń wielu dzieł Orygenesa, Euzebiusza z Cezarei, Dydymusa i innych myślicieli Kościoła. W ostatnich latach życia był świadkiem najazdu heretyckich zwolenników Pelagiusza, którzy zniszczyli betlejemski klasztor. Św. Hieronim zmarł 30 września w 419 lub 420 r.
Jego relikwie sprowadzono do Rzymu i umieszczono w głównym
ołtarzu Bazyliki Matki Bożej Większej.
Wyobrażenia św. Hieronima należą do najpopularniejszych w sztuce chrześcijańskiej. Ukazują go jako bezbrodego mężczyznę w średnim wieku z księgą w dłoni, a od końca XIII w. siwowłosego, łysiejącego starca z długą brodą, trzymającego otwartą księgę i pióro, a także w płaszczu i kapeluszu kardynalskim, symbolizującym godność,
która w tamtym okresie jeszcze w Kościele
nie istniała. Jako ojciec Kościoła często zestawiany był ze św. Ambrożym, św. Augustynem
i św. Grzegorzem I Wielkim.
Najbardziej znamienną grupę przedstawień stanowią te, w których występuje jako
sędziwy eremita, obnażony do pasa, w przepasce na biodrach lub w długiej pokutnej
sukni, z towarzyszącym mu lwem. Tego typu
wizerunki rozpowszechniły się w sztuce od
XV wieku, zwłaszcza w malarstwie włoskim.
Twórcy przedstawiali św. Hieronima najczęściej w pozycji stojącej, częściej jednak klęczącego na tle groty lub skalistego pustkowia symbolizującego odwrócenie się od
dóbr doczesnych, przed krucyfiksem, z różańcem w dłoni, pogrążonego w modlitwie.
Niekiedy ukazywali go w pozycji siedzącej
nad otwartą księgą, na której umieszczali
trupią czaszkę. Istotne w przedstawieniach
św. Hieronima były atrybuty wskazujące na
jego umartwienie: symboliczny gest biczowania dyscypliną czy gest uderzania się kamieniem w pierś. Do innych należały: klepsydra, czerwony kapelusz i płaszcz, a także
księga, pióro pisarskie, stylos do pisania, tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny i trupia
czaszka. Najpopularniejszym atrybutem był jednak lew bądź lwia
łapa z zadrą oraz wielbłąd. Symbole te nawiązują do starej legendy rozpropagowanej w średniowieczu przez Jakuba de Voragine.
Odnajdujemy w niej opowieść o lwie, który zjawił się w betlejemskim klasztorze z łapą zranioną cierniami. Zakonnicy na polecenie
Świętego opatrzyli zwierzę, następnie oswoili je i powierzyli mu
obowiązek czuwania nad osłem używanym do noszenia drewna
z lasu. Gdy pewnego razu osioł został porwany przez nieznanych
kupców, lew pomógł w jego odzyskaniu i naprawieniu zła wyrządzonego przez złodziei.
Nieznany malarz, czynny być może pod koniec XVII w., czerpał
z tradycji ikonograficznej. Posłużył się powszechnie stosowanym
układem postaci starca klęczącego przed krucyfiksem w stroju pokutującego eremity. W komponowaniu sceny tytułowej wykorzystał
również schemat charakterystyczny dla całopostaciowego portretu staropolskiego, wprowadzając w obrębie pierwszego planu element spełniający funkcję stolika, zwykle na wizerunkach sarmackich
eksponującego insygnia świeckich godności. Sekwencja pejzażowa,
przywołująca atmosferę pustyni, jest aluzją do funkcji „okna”, w konterfektach ukazującego „nabożną fundację, czy też orężne przewagi”.
Szczegóły te mówią o osobowości nieznanego malarza i jego otwartości na rodzime inspiracje kulturowe.
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