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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

Cena: 1,50 zł

W numerze:

● Młodzież o Papieżu
Janie Pawle II
● Klasztor
równy Wawelowi
Budżet i inwestycje
w mieście
● Dni Leżajska 2005
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Wandalizm
i głupota

Fot. Alicja Wnuk

W święto 3 Maja

W 214 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3
Maja poczty sztandarowe miasta, powiatu,
szkół, harcerzy, kombatantów, organizacji i instytucji w Leżajsku przybyły w południe do kościoła farnego, gdzie uroczystą
mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks.
prof. Władysław Głowa. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła Orkiestra Miejska
pod dyrekcją S. Sarzyńskiego.
Młodzież skupiona przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przygotowała
piękny i wzruszający montaż poetycko-muzyczny. W koncercie wziął udział również chór „Emaus” z Leżajska.
Następnie pod tablicami upamiętniającymi wielkie wydarzenia z dziejów naszej
Ojczyzny i bohaterów, którzy oddali za nią
swe życie złożono kwiaty i zapalono znicze.
W imieniu samorządu miejskiego wieniec
złożyli: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Leżajsku Piotr Urban, zastępca burmistrza Daniel Zając i sekretarz miasta Eugeniusz Mazur.

Grunwald
przed MCK

(bwl)

(bwl)

3 maja br. po południu przed Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku odbył się
pokaz partii szachowej wielkich mistrzów
z udziałem żywych bierek, w które wcielili
się uczniowie Gimnazjum Miejskiego im.
Wł. Jagiełły w Leżajsku.
Tym razem (pierwszy raz partię żywych
szachów oglądaliśmy podczas ubiegłorocznych Dni Leżajska) rozegrano Bitwę pod
Grunwaldem. Partia prezentowana podczas tego pokazu to autentyczna, historyczna rozgrywka pomiędzy R. Fischerem
a M. Najdorfem z roku 1962.
Stroje z epoki przygotowała Aleksandra
Czech, o muzykę i efekty dźwiękowe zadbał Tomasz Kycia. Nad przygotowaniem
32 uczniów, którzy stanęli na biało-czarnych polach szachownicy czuwali Tomasz
Chrząstek i Jacek Czech – nauczyciele leżajskiego gimnazjum. Sekundował im dyrektor szkoły Władysław Pyż, który wsparł
całe to przedsięwzięcie finansowo.
Pokaz oryginalnej w formie bitwy z 1410
roku zgromadził wielu widzów i spotkał się
z gorącym przyjęciem.

Kwesta w ZSL

(bs)

Piękne posesje
– konkurs

(am)

Burmistrz Leżajska kolejny już raz ogłosił konkurs „Najładniejsza posesja”. Ocenie specjalnie powołanej komisji podlegać
będą domy (tzw. jednorodzinna zabudowa)
oraz otaczające je ogrody położone na terenie miasta. Regulamin trzeciej edycji konkursu nie uległ zmianie – komisja zwracać
będzie uwagę na ogólny widok posesji od
strony ulicy, na estetykę domu i otoczenia, w szczególności zaś na stan techniczny elewacji, wygląd i kondycję ogrodzeń,
zagospodarowanie terenu wokół budynku:
zadbane trawniki, krzewy, rabaty. Ogląd
posesji odbędzie się w lipcu i w sierpniu.
W skład komisji wchodzą: Ewa Jagusiak
(architekt miejski), Jan Dec (radny, przewodniczący komisji Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska), Beata Jodkowska
(inspektor ds. ochrony środowiska) oraz
Stanisław Brzuzan, właściciel firmy „Karol”, który od jedenastu dba o to, by nasze
miasto było pełne zieleni i kwiatów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w pierwszej dekadzie września br. Właściciele najpiękniejszych posesji otrzymają nagrody pieniężne.

Fot. Janusz Berestka
Patrząc na ten dom i jego otoczenie przy
głównej ulicy miasta, chciałoby się rzec:
szlachectwo zobowiązuje. Zaniedbanych posesji jest w Leżajsku na szczęście coraz mniej.
Fot. J. Berestka

(bwl)

Młodzi ludzie budują żywy pomnik
ukochanemu papieżowi Janowi Pawłowi II.
14 kwietnia br. młodzież Zespołu Szkół
Licealnych podjęła czynnie realizację testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zorganizowała zbiórkę datków we własnym gronie i wśród nauczycieli na potrzeby dzieci
w Ruandzie, gdzie pracuje ks. dr Kryspin
Dubiel, sekretarz Nuncjatury Papieskiej,
absolwent leżajskiego liceum.
W kweście wzięło udział kilkuset
uczniów. Zebrane środki w kwocie 1590
zł zostały już zawiezione do Ruandy i przeznaczone na najpilniejsze potrzeby dzieci w tamtym kraju, zniszczonym wojną
i konfliktami.
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Te dwa słowa najczęściej cisną się na
usta na widok połamanych młodych drzewek, posadzonych wzdłuż ulicy z myślą, że ją ozdobią, przechodniom dadzą
w upalne dni cień, a nam wszystkim trochę więcej tlenu. Niestety, zawsze znajdzie się jakiś wandal, który z czystej głupoty je zniszczy.
Bo jak inaczej można ocenić efekty działalności widocznej na zdjęciach? Komu
przeszkadzały te drzewka przy ulicy Mickiewicza w tym roku, w poprzednim, kogo
drażniły posadzone przed rokiem wzdłuż
ulicy św. Jana z Dukli, koło klasztoru?
Może łatwiej byłoby zrozumieć kogoś,
kto kradnie – wykopuje drzewka, czy kwiaty z klombów i sadzi je w swoim ogrodzie.
Robi źle, bo kradnie, ale przynajmniej bezmyślnie nie niszczy.
Kradzieże roślin zdarzają się często.
Przed rokiem dziwnym trafem w nocy z poniedziałku na wtorek opustoszał w Rynku
klomb z bratkami. A we wtorek jest przecież targ... Drzewka coraz częściej sadzone są w wielkich koszach stanowiących
zabezpieczenie przed kradzieżą. Próba wykopania ich kończy się tak: korzenie drzewek są uszkodzone, rośliny chorują, czasem usychają, a złodziej i tak wraca z pustymi rękami.
Czy połamane drzewka to wyraz zemsty
rozczarowanego złodzieja, czy też erupcja
wielkiej siły i ptasiego móżdżku (przepraszam ptaki za obrazę) mięśniaka?
A przecież i te drzewka, i te kwiaty kosztują! Płaci za nie miasto, czyli my wszyscy
z naszych podatków. Ale czy można przemówić do ściany?

ko też stara się, by tradycja nie zaniknęła, chętnie prowadzi zajęcia w szkołach, które ją zaproszą, w kołach gospodyń wiejskich, w MCK, wykonuje dekoracje do przedstawień szkolnych. Dzielnie – jak powiada – pomagają jej w tym
córka Renata i wnuczka Sabina Golec,
uczennica czwartej klasy SP nr 1 w Leżajsku. Pani Józefie gratulujemy sukcesu i pasji tworzenia.

XIV Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
Leżajsk 2005
Mieszkanka Leżajska Józefa Mieleszko
na Jarmarku Wielkanocnym w Kolbuszowej 13 marca br. za ekspozycję wykonanych przez siebie kompozycji kwiatów
z papieru i bibuły uzyskała I miejsce.
– Nauczyła mnie tego moja mama – mówi
laureatka. – Mieszkałyśmy wtedy w Starym Mieście. Kiedyś bibułkowe kwiaty
cieszyły się popularnością w każdym
wiejskim domu i wiele kobiet umiało je
zrobić. Teraz ta tradycja zanikła i tylko
nieliczne osoby potrafią je wykonać i nauczyć tej sztuki młodzież. Pani Mielesz-

XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej Leżajsk 2005 rozpocznie się 6 czerwca br. podczas Dni Leżajska. W koncercie inauguracyjnym udział
wezmą artyści Opery Lwowskiej i Józef Serafin, dyrektor artystyczny Festiwalu.
Festiwal potrwa do 22 sierpnia br. Koncerty odbywać się będą tradycyjnie w każdy
poniedziałek miesiąca w leżajskiej bazylice.
Wstęp – jak zawsze – wolny. Wystąpią artyści z Polski, Ukrainy, Niemiec, Francji.
W koncercie finałowym udział wezmą
Krzysztof Lukas (organy) i Edyta Geppert.

(mck)
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Najlepszy od 8 lat!

Chór Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku po raz ósmy zdobył laury najlepszego chóru młodzieżowego w województwie
podkarpackim.
16 lutego br. odbył się XXV Wojewódzki
Konkurs Chórów a’Cappella Dzieci i Młodzieży, w którym uczestniczył Chór Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły
w Leżajsku pod batutą Barbary Kuczek.
Tym razem konkurs odbył się w Trzcianie. Przybrał on formę koncertu, któremu towarzyszyło bardzo dużo emocji, gdyż
konkurencja była większa niż kiedykolwiek. Wszystkich chórów biorących udział
w konkursie było osiem. Każdego chóru
słuchałyśmy w napięciu i od razu oceniałyśmy, porównując z nami. Po wysłuchaniu wszystkich chórów, ale przed ogłoszeniem wyniku miałyśmy nadzieję na wygraną. I wreszcie po upływie około godziny jury ogłosiło werdykt. Okazało sie, że
wiele godzin pracy spędzonych na próbach
w wolne popołudnia, czy w czasie ferii zimowych zaowocowało I miejscem w województwie.
Wielkim sukcesem jest dla nas to, że
utrzymujemy to pierwsze miejsce w województwie już od ośmiu lat. Po raz pierwszy
chór pod kierunkiem Barbary Kuczek wyruszył na tenże konkurs w 1998 roku, zdobywając I miejsce i tak jest do dziś.

Katarzyna Bentkowska
chórzystka

Dzień Wiosny
w Europie – 2005

Po raz drugi ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, włączył się w realizację
„Dnia Wiosny” w Europie.
Projekt ten jest inicjatywą Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz
innych instytucji europejskich. Jego celem
jest dialog między uczniami, nauczycielami oraz znanymi osobistościami na temat
wspólnej Europy i jej wizji na przyszłość,
poznanie różnych tradycji oraz łamanie barier między krajami członkowskimi UE.
Program był realizowany w naszej szkole w dniach 15–18 marca 2005 r. W jego
ramach przygotowano wystawę „Skarby
lokalne”, na której zaprezentowano dzieła artystyczne i rzemieślnicze stworzone
przez uczniów oraz ich rodziców np. rzeźby, serwety, hafty, wyroby z wikliny bądź
drewna itp. Opiekunem wystawy były nauczycielki: Ewelina Surma, Monika Karakuła i Agata Zygmunt.
Młodzież kształcąca się w zawodzie kucharz małej gastronomii oraz technik żywienia i agrobiznesu przygotowała regionalne wypieki (bałabuchy z marmoladą,
paszteciki z kapustą i kaszą jaglaną, zawijak z kapustą oraz z marmoladą) pod nadzorem Hanny Janiszewskiej-Celej i Anny Zając.
Uczniowie wzięli na żywo udział w internetowej debacie z posłanką do Parlamentu Europejskiego Grażyną Staniszewską. Tematem tej wideokonferencji była
Konstytucja Europejska.
Przez radiowęzeł szkolny odczytano referat nt. Unii Europejskiej, który wysłuchało około 2100 młodzieży. Zorganizowano wewnątrzszkolny konkurs nt. UE, podczas którego młodzież mogła wykazać się
swoją wiedzą. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, sfinansowane przez Radę
Rodziców.

Sprostowanie

E.S.

W poprzednim numerze „Biuletynu
Miejskiego” wkradł się błąd, za który bardzo przepraszam Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku. Otóż budynkiem, który
piastuje obecnie Wspólnota Mieszkaniowa
bloku przy ulicy Mickiewicza 55 w Leżaj-

sku, zarządzała wcześniej Administracja
Domów Mieszkalnych a nie – jak podaliśmy – Miejski Zakład Komunalny.

(bwl)

Dzień
przedsiębiorczości

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku
wziął udział w ogólnokrajowym programie
„Dzień Przedsiębiorczości – 2005”, którego głównym celem było przygotowanie
młodzieży szkół ponad gimnazjalnych do
świadomego wyboru drogi zawodowej oraz
przyszłej ścieżki edukacyjnej.
Inicjatorem Dnia Przedsiębiorczości jest
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce,
Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych i Business Centre Club.
Tegoroczny Dzień Przedsiębiorczości odbył się 10 marca br. Zainteresowanie młodzieży udziałem w programie było bardzo
duże, gdyż niezbyt często mogą oni odwiedzać zakłady pracy i z bliska zobaczyć, poznać jak wygląda wymarzona praca. Życzliwe firmy i instytucje z terenu Leżajska
przyjęły 251 uczniów kształcących się
w różnych kierunkach np. technik handlowiec, technik żywienia i gastronomii, technik elektronik, kucharz małej gastronomii,
sprzedawca, technik agrobiznesu… Spotkaliśmy się też niestety z odmową udziału w „Dniu Przedsiębiorczości”. Na szczęście była to tylko jedna firma.
Młodzi ludzie podeszli do udziału bardzo
poważnie. W odświętnych strojach i nastawieniu odwiedzili przydzielone im stanowiska w zakładach pracy bądź instytucjach. Każdym z uczniów opiekował się
jeden pracownik. Podczas kilkugodzinnego pobytu w firmie był czas na zapoznanie ucznia z danym stanowiskiem pracy,
zakresem obowiązków, powierzenie do wykonania prostych czynności. W ten sposób
młodzi ludzie mieli okazję zweryfikować
wyobrażenie o swoim zawodzie.
Podsumowaniem tego ogólnopolskiego
programu będzie Gala Przedsiębiorczości, do udziału w której zostaną zaproszeni przedstawiciele firm i szkół, które najaktywniej włączyły się w organizację Dnia
Przedsiębiorczości.
Dziękujemy inicjatorom Dnia Przedsiębiorczości i pracodawcom z Leżajska
za wspieranie młodzieży w świadomym
kształtowaniu drogi zawodowej, edukacyjnej. Sądzę, że młodzież, która uczestniczyła w tym programie, nie będzie żyła
z dnia na dzień, z myślą, że jakoś to będzie, ale będzie żyła i patrzyła ku swojej
lepszej przyszłości.

SP nr 2
w Parlamencie RP

Działający od września 2003 roku
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku
Szkolny Klub Europejski „Europol” pod
opieką nauczycielki historii mgr Krystyny
Pliszki realizuje na spotkaniach zagadnienia z zakresu edukacji europejskiej.
Jednym z celów działalności Klubu jest
poznanie zasad demokracji oraz uprawnień i zakresu działań władz Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku, kiedy Polska weszła w skład Unii Europejskiej, cykl spotkań członków Klubu poświęcono zagadnieniom społeczno-politycznym Polski.
Realizując cele i tematykę zawartą w programie Klubu na rok szkolny 2004/2005,
opiekunka Klubu zorganizowała wyjazd
uczniów do siedziby Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.
11 kwietnia br. uczniowie wraz z opiekunami tj. Krystyną Pliszką, Martą Halewską i Bogusławem Wiąckiem zwiedzali siedzibę Sejmu i Senatu RP pod kierunkiem
przewodników, którzy przedstawili historię i współczesność polskiego parlamentaryzmu. Była to doskonała lekcja historii,
podczas której, uczniowie zdobyli i pogłębili wiedzę z zakresu polskiej demokracji
oraz działalności najwyższych władz państwa polskiego.

Dorota
i „Pierniczki”

(kp)

23 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr
27 w Rzeszowie odbył się VII Wojewódzki
Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Jest to
konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów w kategoriach soliści i zespoły.
Uczestnicy wykonywali piosenki w językach francuskim, niemieckim, rosyjskim,
a najpopularniejszym był język angielski.

Koordynator programu
„Dzień Przedsiębiorczości 2005”
Ewelina Surma

Komunikat

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku informuje, że od 1 maja 2005 roku
prowadzone jest nieodpłatne znakowanie rowerów.
Celem akcji prewencyjnej jest nadanie trwałych cech rowerom, często będącym przedmiotem kradzieży. Niepowtarzalny, charakterystyczny numer
indywidualny wprowadzany do ewidencji policyjnej, pozwoli na szybką
identyfikację rzeczy utraconej w wyniku ewentualnej kradzieży.
Cechowanie prowadzone jest w budynku Komendy Powiatowej Policji
w Leżajsku przy ul. M. C. Skłodowskiej
2 we wtorki w godz. 9 – 15 i w piątki
w godz. 15 – 19. Zgłoszenia i informacja telefoniczna – nr 240 63 10.

Do konkursu przystąpiło 307 muzyków
i wokalistów z całego województwa. Pomimo dużej konkurencji drugie miejsce wyśpiewał (piosenką „To Love Somebody”) zespół „Pierniczki” ze Szkoły Podstawowej Nr
1 w Leżajsku w składzie: Karolina Loryś,
Monika Długoń, Patrycja Półtorak, Joanna Burda, Brygida Czarny, Jadwiga Kotula, Adrianna Zdanowicz, Wioletta Kupras,
Natalia Czarny w kategorii zespół IV–VI.
Trzecie miejsce wśród solistów I–III zajęła
Dorota Kolończyk (Szkoła Podstawowa Nr
1) z piosenką „I Can Draw”. Za przygotowanie i opiekę odpowiedzialni byli Paulina Grzenkowicz i Konrad Oniszczuk. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody: atlasy,
słowniki, zaproszenia na przedstawienie
i kursy nauki wybranego języka obcego
w szkole Promar International. Uczniowie
zostali zaproszeni na Koncert Laureatów
na rzeszowskim rynku 30 kwietnia br.

(pg)
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krok do przodu

W drugiej połowie kwietnia br. w leżajskim klasztorze oo. bernardynów
radość zapanowała podwójna. Zespół klasztorny otrzymał bowiem dwa
wielkie wyróżnienia: prestiżowy wpis na Listę Pomników Historii oraz tytuł Laureata Podkarpacia w konkursie „Zabytek Zadbany A.D. 2005”.
– Obydwa dokumenty odebrałem 18
kwietnia w Gdańsku podczas Ogólnopolskiego Dnia Zabytków – powiedział kustosz
Sanktuarium MBP o. Stanisław Komornik. – Rozporządzenie uznające nasz ze-

soli w Wieliczce, historyczny zespół Krakowa, twierdza w Srebrnej Górze, pole bitwy
na Westerplatte, Kazimierz Dolny. W tym
roku dopisano: zespół klasztorny oo. bernardynów w Leżajsku, halę stulecia we

spół klasztorny za pomnik historii, podpisane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezesa Rady Ministrów Marka Belkę jest dokumentem wielkiej wagi,
dokumentem na wieki. Ów wpis jest jednocześnie paszportem do podjęcia starań
o wpisanie zespołu klasztornego w Leżajsku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
To pierwszy, jedyny jak dotąd obiekt
Podkarpacia wpisany na tę prestiżową listę zabytków, na której znajduje się obec-

Wrocławiu i stare miasto w Chełmnie.
Drugi dokument dotyczył ogólnopolskiego konkursu „Zabytek zadbany A.D. 2005”
ogłoszonego przez Generalnego Konserwatora Zabytków Ryszarda Miklińskiego i Ministerstwo Kultury. Każde województwo
miało swojego laureata. Jedynym laureatem Podkarpacia został klasztor oo. bernardynów w Leżajsku „za przeprowadzone
na przestrzeni 20 lat i zakończone w 2004
roku kompleksowe prace rewaloryzacyjne bazyliki oo. bernardynów w Leżajsku

Klasztor – pomnik wieków

Fot. Jerzy Janusz Fąfara
nie 28 pomników historii. Oznacza to, że
owe zabytki ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz niematerialne podlegają specjalnej ochronie zarówno w czasach pokoju,
jak i działań wojennych, figurują w ogólnopolskich przewodnikach.
Na liście Pomników Historii znajdują się
nie tylko budowle sakralne; są na niej między innymi: rezerwat archeologiczny w Biskupinie, zespół klasztorny oo. paulinów
na Jasnej Górze, katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, zamek krzyżacki
w Malborku, zespół katedralny we Fromborku, Kalwaria Zebrzydowska, kopalnia

przywracające wyjątkowe walory architektoniczne i artystyczne zabytku sakralnego”. O laur ten ubiegały się również Łańcut
(Pałac Potockich) i Jarosław (starówka).
27 kwietnia br. w klasztorze odbyło się
z okazji tego wielkiego wyróżnienia leżajskiej świątyni uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa i władz rządowych oraz samorządowych Podkarpacia i powiatu leżajskiego. Obecni byli m. in.: o. Prowincjał
Walerian Chromy, Wojewoda Podkarpacki
Jan Kurp, członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego Jan Burek, radna Sejmiku Wojewódzkiego Wanda Stopyra-Rak-

szawska, Starosta Leżajski Zbigniew Rynasiewicz, Burmistrz Leżajska Tadeusz
Trębacz, były i obecny Wojewódzki Konserwator Zabytków Zbigniew Jucha i Mariusz Czuba.
●●●
Wpis obiektu zabytkowego na Listę Pomników Historii ma znaczenie prestiżowe.
Nie idzie za nim gratyfikacja finansowa.
Klasztor w ciągu ostatnich lat ponosił
ogromne wydatki na restaurację i konserwację ołtarzy, stalli, polichromii, elewacji, kapitalny remont organów, na budowę
Domu Pielgrzyma, placu modlitw i ołtarza
polowego, na wzniesienie pomnika papieża
Jana Pawła II... Poczynania czterech kolejnych gwardianów klasztoru: o. Oktawiana Jusiaka, o. Mirosława Więcława, o.
Franciszka Rydzaka, a obecnie o. Stanisława Komornika wspierały w miarę swoich możliwości samorządy lokalne. Parking dla pielgrzymów i wiernych w pobliżu klasztoru wybudowany został na przykład przy wydatnym współudziale finansowym miasta.
Teraz w kolejce na kapitalny remont czekają mury 400-letniej świątyni. Klasztor
(z zachowaniem wszelkich procedur – jednostki sakralne mogą występować o dotacje za pośrednictwem samorządów) wspólnie ze starostwem leżajskim (starostwo ma
na głowie restaurację Dworku Starościńskiego) złożył wniosek o przyznanie dotacji z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
– W ocenie ekspertów wniosek nasz zyskał uznanie i sklasyfikowany został na
trzecim miejscu – powiedział nam o. S. Komornik. – Potem wypowiadał się komitet
sterujący. Utrzymaliśmy swoją pozycję na
liście podstawowej. Ale Podkarpacki Urząd
Marszałkowski przesunął nas na dalsze
miejsce.
Okazuje się, że dotację unijną, której
spodziewał się klasztor, otrzymać ma teatr w Rzeszowie, który w ocenie ekspertów
znajdował się na ósmym miejscu! Decyzja
ta zbiegła się z przyznaniem klasztorowi
dwóch istotnych wyróżnień, w tym jednego najwyższej wagi prestiżowej.
Zaiste, przedziwny to, groteskowy zbieg
okoliczności.

Barbara Woś-Lisiecka
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inwestycje w mieście

Czy nasz Miejski Dom Kultury może zmienić swój wygląd?
Gdzie w Leżajsku będzie Punkt Informacji Turystycznej?
Rozmowa
z mgr inż. arch. Małgorzatą
Tarkowską – dyrektorem
Pracowni Projektowej
„Cheferen-Arch” w Leżajsku
● Dom Kultury w Leżajsku jest obiektem dużym lecz niestety mało funkcjonalnym. Decyzją władz naszego miasta
będzie przeprowadzona jego modernizacja i rozbudowa. Pani biuro pracuje nad
dokumentacją techniczną. Na czym będzie polegał proces przemian?
● Jak wszyscy dobrze pamiętają, realizacja Domu Kultury trwała wiele lat. Podlegał on licznym przebudowom i modernizacjom, stąd jego obecny wygląd i funkcje. Mieszkańcy zapewne wiedzą, że usytuowany został odwrotnie i dzięki temu
reprezentacyjna wówczas elewacja znalazła się od ulicy Kopernika, a nie od ulicy
Mickiewicza. Budynek znajduje się w najbardziej wyeksponowanym miejscu głównej ulicy Leżajska i poprawa jego estetyki
i funkcji jest bardzo wskazana. Miasto ma
swój architektoniczny urok, który podkreślają piękne drewniane budynki mieszkalne w stylu kurortowym, bank spółdzielczy
o niezwykłej formie czy dostojny budynek
sądu. Ulica Mickiewicza wprowadza turystów do miasta, zatem jej charakter architektoniczny powinien być zdecydowanie określony. Przypadkowe obiekty o innej formie są obce w tej strefie i stwarzają
niepotrzebny dysonans.
● Dom Kultury jest niestety taką obcą
bryłą, ale w czasach, kiedy powstawał
taka panowała moda.
● Teraz mamy możliwość to zmienić i dostosować obiekt formą i funkcją do dzisiejszych wymagań. Aktualnie pracujemy nad koncepcją wstępną, którą będziemy szczegółowo konsultować z władzami miasta oraz użytkownikiem. Niezwykle cenne będą dla nas uwagi pani dyrektor Domu Kultury Marii Horoszko, która
obiekt użytkuje na co dzień i wie, z czym
ma największe kłopoty. Wstępna koncepcja, która już powstała, zakłada rozbudowę obiektu o nowe, niewielkie skrzydło
od ulicy Kopernika i od strony parkingu.
Układ wszystkich pomieszczeń w budynku
został tak zaprojektowany, aby jego funkcje były logicznie uporządkowane. W nowym skrzydle na parterze będą mieściły
się pomieszczenia administracyjne z niezależną klatką schodową dzięki temu istniejące pokoje administracyjne zostaną
przebudowane na kostiumerię i rekwizytornię na potrzeby sali kinowo-widowiskowej. Powstaną garderoby dla aktorów,
a sama sala kinowa zostanie gruntownie
odnowiona. Zaprojektowano w niej kanał
dla orkiestry i schodkowy układ siedzisk
(będą całkowicie wymienione), który zdecydowanie poprawi warunki na widowni.
Przebudowie ulegną pomieszczenia wokół
„basenu” czyli sektora tanecznego. Dzięki wyburzeniu części ścian powiększą się
przestrzenie otaczające „basen”, co pozwoli
na wygodne ustawianie stolików podczas
większych imprez. Zmodernizowana zostanie sala baletowa, pracownia języków
i pracownia garncarstwa. Przy wachlarzowych, istniejących schodach zostanie
zamontowana winda dla niepełnosprawnych, a istniejąca, wąska szatnia będzie
poszerzona. W drugim, nowym skrzydle
znajdzie na parterze miejsce biblioteka,
której zbiory zostaną przeniesione z dotychczasowego miejsca.
Na piętrze dzięki nowemu skrzydłu sala
małych form będzie miała własne garderoby z węzłem sanitarnym oraz rekwizytornię. Istniejąca kawiarnia zostanie przeniesiona do nowego skrzydła nad biblioteką,
które również będzie miało niezależną ko-
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Nowe inwestycje
w Leżajsku
munikację z klatką schodową. Powstanie
mała sala wystawowa oraz pomieszczenie
na spotkania harcerzy i emerytów. Dom
Kultury będzie miał podjazdy dla niepełnosprawnych i dostosowane do ich potrzeb
węzły sanitarne.
Zasadniczej zmianie ulegną elewacje
obiektu. Założyliśmy, że obiekt nie będzie stanowił nieuzasadnionej dominanty lecz detalem architektonicznym nawiąże do charakterystycznej, historycznej zabudowy.
● Co na tej modernizacji zyskają
mieszkańcy miasta?
● Planowane zmiany mają na celu uporządkowanie wielofunkcyjnego centrum
kulturalnego. Skoncentrowane usługi
kulturalne zawsze są bardzo wygodne dla
mieszkańców. Wchodząc do Domu Kultury można będzie wypożyczyć książki,
napić się dobrej kawy, obejrzeć ciekawy
film, zaliczyć interesujący koncert, zajrzeć
na wystawę, zaprowadzić dzieci na lekcję baletu, spotkać znajomych na zebraniu emerytów, dowiedzieć się co nowego
robią harcerze, pouczyć się języków obcych no i oczywiście potańczyć na sympatycznej imprezie. Chętniej korzystamy
z obiektów wielofunkcyjnych niż rozproszonych. O wiele łatwiej jest poruszać się
po obiekcie, w którym spełnią się nasze
kulturalne oczekiwania niż wędrować po
mieście i zaliczać każdą funkcję osobno.
Rozproszenie funkcji przypisane jest do
dużych aglomeracji miejskich, gdzie istnienie osobnych kin, teatrów czy bibliotek
jest koniecznością wymuszaną dużą liczbą
mieszkańców. Kameralne miasta o swoim
własnym klimacie, a takim miastem jest
Leżajsk, mają centra, wokół których toczy się, niejednokrotnie z większym rozmachem niż w dużych miastach, ciekawe
życie kulturalne.
● Na kiedy przewidziane jest zakończenie prac projektowych i kiedy rozpocznie się realizacja?
● Termin zakończenia prac projektowych przewidziany jest na koniec września
2005 r., a realizacja rozpocznie się przypuszczalnie wiosną 2006 r. Pan Burmistrz
zaproponował realizację w kilku etapach,
co jest bardzo słuszne, ponieważ w trakcie
trwania robót budowlanych Dom Kultury
nie będzie wyłączony z eksploatacji. Nie
będzie „martwym” budynkiem. W pierwszej fazie powstaną nowe skrzydła, a potem sukcesywnie będą modernizowane kolejne sektory istniejącego budynku.
● Zaprojektowała Pani również punkt
informacji turystycznej. Czy on również
będzie mieścił się w Domu Kultury?
● Punkt informacji turystycznej zazwyczaj mieści się w miejscu najbardziej dla

turystów rozpoznawalnym i charakterystycznym. Będzie on zlokalizowany w przyziemiu XVII wiecznej, barokowej wieży
dzwonniczej, zwaną też wieżą ostatniej
obrony, która znajduje się w rynku przy
Ratuszu i kościele farnym.
● Skąd pomysł na lokalizację właśnie
w tym miejscu i kiedy rozpocznie się
realizacja?
● Pomysł na lokalizację punktu informacji w wieży funkcjonował już od dłuższego czasu. Ks. prof. Władysław Głowa,
proboszcz parafii Trójcy Św., do której wieża terytorialnie jest przypisana oraz burmistrz Tadeusz Trębacz uzgodnili, że pomieszczenie w przyziemiu wieży przeznaczone zostanie właśnie na ten cel. Powstała
więc dokumentacja techniczna, którą niebawem po zatwierdzeniu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ks. proboszcz
złoży w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego w Leżajsku celem uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę. Otwarcie punktu informacji przewidziane jest
w niedługim czasie. Niespodzianką dla
mieszkańców będzie pewnie wiadomość,
że elewacje wieży zostaną pomalowane.
Nie będzie to tylko zabieg kosmetyczny,
ale zabezpieczający, ponieważ będą użyte do malowania farby Sarsil, które nie
dopuszczą do korozji istniejącego tynku
i przenikania wody w głąb ścian konstrukcyjnych obiektu.
● Kiedy mówi się o pracach zabezpieczających obiekt to, jak wiem z doświadczenia, zaraz za tym będą postępowały prace konserwatorskie przy renowacji obiektu. Czyżby nasza wieża
miała być restaurowana?
● Ma pani rację. Renowacja wieży jest
przewidziana. Jest to jednak proces długotrwały i niezwykle kosztowny. Zanim
się do takich prac przystąpi należy wykonać szereg specjalistycznych ekspertyz,
pomiarów i analiz struktury murów, konstrukcji nośnych oraz odkrywek archeologicznych. Zgromadzenie na to wszystko
środków będzie niezwykle trudne. Warto jednak o nie zabiegać, ponieważ obiekt
ten jest niezwykle cenną perłą architektury obronnej wczesnego baroku. Efekt
renowacji może być zaskakujący, ponieważ obiekty z tego okresu miały wspaniałe
polichromie na elewacjach. Zatem w przyszłości, po usunięciu warstw tynku na elewacjach mogą ukazać się w płycinach bajecznie kolorowe malowidła.
● Jak wielką wartość historyczną wieża przedstawia?
● Wieża dzwonnicza przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy i Wszystkich Świętych, została zbudowana prawdopodobnie
w 1606 roku w stylu wczesnego baroku.

Projekt fasady MCK od strony ul. Kopernika.

Jej fundatorem był prepozyt (przewodniczący kapituły katedralnej) Feliks Skaryszewski. Pełniła ona początkowo funkcję
wieży obronno-obserwacyjnej, stanowiąc
ważny element układu obronnego miasta,
a w XIX w. po wielkim pożarze miasta stała się dzwonnicą (wcześniej zamontowane
były na najwyższej kondygnacji dwa dzwony „na trwogę”).
Została wybudowana jako „wieża ostatniej obrony”, zachowująca kanony wież
tego rodzaju z epoki średniowiecza. Pojęcie „wieży ostatniej obrony” określa budowlę obronną o formie wysokościowej i dowolnym kształcie, pełniącą w średniowieczu
rolę śródszańca. W zakresie użytkowania
wieża ta posiada z reguły cztery, a czasem
trzy strefy w układzie pionowym. Pierwsza
dolna, dostępna przez otwór w sklepieniu,
mieści więzienie, druga zawiera pomieszczenia o charakterze gospodarczym i składowym, trzecia przystosowana jest do celów
mieszkalnych (strażnica), a czwarta, najwyższa, stanowi główne stanowisko obronne, wyposażone w odpowiednie urządzenia
(krenelaż, machikuły, hurdycje, strzelnice)
i posiada formę tarasu, niekiedy zadaszonego. Od zewnątrz wieża ostatniej obrony
dostępna jest wyłącznie na poziomie drugiej kondygnacji poprzez drabiny, schody,
pomosty lub wyciągi, usuwane w czasie oblężenia. Pionowe połączenie między kondygnacjami odbywało się za pomocą wewnętrznych schodów lub drabin. W szczególnych przypadkach, dla zwiększenia uporczywości obrony, na tarasie wieńczącym
wieżę nadbudowywano dodatkowo węższą,
drewnianą lub murowaną kondygnację.
Materiałem, jaki zużyto do budowy wieży, była cegła palona oraz kamień, a na
pokrycie dachu przeznaczono pierwotnie
gont, a po roku 1811, kiedy to wielki pożar
miasta zniszczył galerię drewnianą na najwyższej kondygnacji oraz wewnętrzną konstrukcję drewnianą i pokrycie dachowe,
zastosowano początkowo blachę miedzianą, a potem dachówkę ceramiczną tzw.
„esówkę” inaczej „holenderkę”. W czasie
pożaru spadające dzwony zawaliły sklepienie nad drugą kondygnacją. Sklepienie to nie zostało nigdy odtworzone lecz
zastąpiono je drewnianym.
Wieża o wysokości 35 m usytuowana jest w południowo-zachodnim narożu ogrodzenia kościoła parafialnego i od
zachodu przylega do budynku ratusza.
Ma sześć kondygnacji lokowanych na
rzucie kwadratu 9,20 m x 9,20 m oraz
spójną z konstrukcją zasadniczą trzykondygnacyjną półbasztą od strony wschodniej, mieszczącą klatkę schodową z zabiegowymi, kręconymi, kamiennymi schodami, prowadzącymi przez dwie kondygnacje. Wieża kryta jest dachem czterospadowym, przechodzącym w połowie w kopułę
z ażurową latarnią. Poszczególne kondygnacje podzielone są gzymsami kordonowymi. W pięciu dolnych kondygnacjach
na elewacji występuje dekoracja ramowa
ścian. Budynek wieńczy wydatny gzyms
profilowany. W okresie międzywojennym
w przyziemiu mieścił się Dom Ubogich,
a później mieszkanie dzwonnika i kaplica przedpogrzebowa. Aktualnie jest tam
sala parafialna do spotkań młodzieży, która przeniesiona zostanie do domu katechetycznego Fary.
W przyszłości planowane jest zrobienie
punktu widokowego na ostatniej kondygnacji wieży.
● Dziękuję za rozmowę.

•••

w streﬁe

Minął rok...
Rok temu, dokładnie 2 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku uroczyście podpisany został akt notarialny, na mocy którego właścicielem terenu przylegającego do Fabryki Maszyn,
stanowiącego jedną z enklaw mieleckiej
specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park
– Obszar Leżajsk stała się spółka o polskim kapitale „Eurostal”. W tym momencie specjalna strefa ekonomiczna w Leżajsku rozpoczęła swój żywot. Pierwszy inwestor rozpoczął przygotowania do uruchomienia zakładu produkcyjnego. 8 listopada ub. roku po uroczystym przecięciu wstęgi ruszyły maszyny.

Firma „MP Stal” (spółka zmieniła nazwę) produkuje akcesoria do różnego rodzaju chłodziarek i zamrażarek dla krajów
Unii Europejskiej i na rynek wschodni. Zatrudnia niespełna czterdzieści osób. Sprowadzone z zagranicy urządzenia do produkcji koszy sterowane są elektronicznie,
co znacznie upraszcza pracę. Tylko część
procesu technologicznego obywa się bez
komputerów.
„BM” zajrzał do hali produkcyjnej „MP
Stal”, a to, co zobaczył, uwiecznił na zdjęciach.

(bwl)

Rozmawiała:
Barbara Woś-Lisiecka
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gospodarka
Inwestycje planowane i realizowane Wykonanie budżetu
Na realizację planów rozwoju infrastruktury Leżajska miasto stara
się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W tym celu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
złożony został wniosek pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej wschodniej części miasta Leżajsk”. Składa się
on z 5 zadań inwestycyjnych: ● budowa sieci wodociągowej przy ulicach: 28 Maja, gen. Sikorskiego, Nizinna, Błonie, Burmistrzów Zawilskich, ● budowa sieci wodociągowej przy ulicach: Lipy, Podzwierzyniec,
● budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Siedlanka, Słoneczna
i Zielona, ● budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Spółdzielczej, ●
budowa kolektora burzowego przy ulicy Burmistrzów Zawilskich. Wartość tego wniosku szacowana jest na kwotę 1275 tys. zł. Budżet miasta będzie musiał pokryć 40 procent wartości inwestycji tj. 510 tys.
złotych. Dwa zadania ze zgłoszonych w tym wniosku są już w trakcie
realizacji, pozostałe są w fazie rozstrzygania przetargów i wyłaniania
wykonawców.
Na najbliższe lata przygotowywane są kolejne wnioski. Dotyczą one
rozbudowy układu komunikacyjnego w mieście: ● przedłużenie ulicy
Podolszyny i połączenie jej z drogą wojewódzką Naklik–Szklary; ● modernizacja ulicy Hutniczej i połączenie dzielnicy przemysłowej ze Starym Miastem; ● budowa ulic Zielona, Słoneczna, Łąkowa; ● budowa
łącznika z obwodnicą Leżajska.

miasta Leżajska
za 2004 rok

Zaplanowane dochody budżetowe
w 2004 roku na sumę 22 644 343 zł zostały wykonane w 100,43 proc. i zamknęły się na koniec roku kwotą 22 739 825
zł, natomiast planowane wydatki w kwocie
24 541 419 zł zostały wykonane w 99,32
proc. i ostatecznie zamknęły się kwotą
24 373 771 zł.
Głównymi źródłami dochodów budżetowych w 2004 roku były wpływy w podatkach i opłatach lokalnych na łączna kwotę 10 685 660 zł (w tym udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 789 565 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 795 272 zł), subwencja
oświatowa w kwocie 5 191 147 zł, część
równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 646 732 zł, dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
w kwocie 1 516 483 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań
w zakresie oświaty i wychowania wyniosły w 2004 roku 13 470 190 zł, opieki
społecznej – 2 894 384 zł, administracji publicznej – 2 863 185 zł, transportu i łączności – 1 563 836 zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska –
1 007 887 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne
w 2004 roku wyniosły 5 236 351 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek zamknęły się
w łącznej kwocie 1 660 304 zł, deficyt budżetowy wyniósł 1 633 947 zł.

Budżet miasta Leżajska
na 2005 rok

Rada Miejska ustaliła, że dochody budżetowe w 2005 roku wyniosą
24 528 111 zł, na które złożą się między innymi:
– podatki i opłaty lokalne w kwocie
12 638 641 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
w kwocie 4 565 641 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych w kwocie 850 000 zł),
– subwencja oświatowa w kwocie
5 240 538 zł,
– dochody związane z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 874 036 zł,
– środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące ze źródeł zagra-
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nicznych w kwocie 1 505 000 zł,
– dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie
1 030 000 zł,
– część równoważąca subwencji ogólnej
w kwocie 554 772 zł,
– dochody związane z realizacją zadań
wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 20 000 zł.
Natomiast wydatki budżetowe w 2005
roku wyniosą 26 751 188 zł, na które
złożą się między innymi:
– wydatki związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania
w kwocie 12 004 674 zł,
– opieki społecznej w kwocie 3 888 900
zł,
– administracji publicznej w kwocie
3 129 940 zł,
– transportu i łączności w kwocie
2 760 000 zł,
– gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 335 000 zł,
– kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 950 000 zł.
Ustalono, że wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 roku wyniosą 4 415 900
zł, a roczna spłata rat kredytów i pożyczek zamknie się kwotą 1 376 923 zł.
Ponadto Rada Miejska w uchwale budżetowej ustaliła plan przychodów zakładów budżetowych w 2005 roku na kwotę
1 903 500 zł przy zaplanowanych wydatkach w kwocie 1 778 500 zł, oraz plan
przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 160 000 zł.
Rada Miejska uchwaliła budżet na 2005
rok z deficytem w wysokości 2 223 077
zł, którego pokryciem będzie kredyt bankowy.

Nowe drogi w mieście

W planie rozwoju miasta jest uwzględniona budowa i rozbudowa istniejących dróg i ulic. W tym celu wykonano podziały geodezyjne działek,
będących własnością osób prywatnych i wykupiono wydzielone działki
przeznaczone pod drogi.
● na rozbudowę ulicy Leśnej (przedłużenie od szpitala w kierunku osiedla
służby zdrowia) wykupiono 9 działek,
● na budowę ulicy Jana Brzozy wykupiono 9 działek – pozostało do wykupienia 16,
● na budowę ulicy Opalińskiego (boczna) wykupiono 3 działki – pozostało
do wykupienia 14,
● na rozbudowę ulicy Studziennej wykupiono 21 działek – pozostało do wykupienia 5,
● na budowę części ulicy Moniuszki wykupiono 18 działek.
Legenda:
1. ul. Leśna; 2. ul. Brzozy; 3. ul. Opalińskiego (boczna); 4. ul. Studzienna;
5. ul. Moniuszki.

M.P.
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XX sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

30 marca 2005 r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.
Uczestniczyli w niej wszyscy radni, burmistrz wraz z pracownikami, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kilku mieszkańców miasta. Głównym tematem tej sesji było uchwalenie budżetu
miasta na 2005 rok oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 i udzielnie burmistrzowi absolutorium.
Najpierw Rada zatwierdziła przychody
i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2005 r., przeznaczając na ochronę środowiska i sprawy związane z gospodarką wodną kwotę 160 tys. zł, oraz przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2005 r. – na realizację zadań zawartych
w tym programie przeznaczono kwotę 280
tys. zł, pochodzącą w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Następnie został przedstawiony projekt
budżetu na 2005 rok. Po zapoznaniu się
z planowanymi dochodami i wydatkami,
ze stanowiskami Komisji Rady, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i po dyskusji odbyło się głosowanie – najpierw nad
wnioskami Komisji a potem nad przedstawionym projektem budżetu uwzględniającym zmiany proponowane przez burmistrza. W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Leżajska na 2005 rok
w wersji przedstawionej przez burmistrza
wraz z autopoprawkami. Budżet miasta
na 2005 rok zamyka się kwotą dochodów
w wysokości 24 528 111 zł i wydatków
w kwocie 26 751 188 zł. Źródłem sfinan-

sowania wydatków nie mających pokrycia
w dochodach w wysokości 2 223 077 zł,
będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. (szczegółowe
wydatki budżetu miasta obok).
Po uchwaleniu budżetu radni przystąpili
do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r., zapoznając się najpierw z realizacją dochodów i wydatków,
realizacją zadań inwestycyjnych i informacją o stanie mienia komunalnego. Jak wynika ze sprawozdania budżet miasta w zakresie dochodów, w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych został wykonany
w ponad stu procentach. Po raz pierwszy
od paru lat pojawiła się nadwyżka budżetowa z wykonania ponadplanowych dochodów w wysokości 95 482 zł.
Na plan w zakresie dochodów w wysokości 22 644 343 zł (po zmianach) – wykonano 22 739 825 zł tj. 100,43 proc. Wydatki – na plan po zmianach 24 541 419
zł – wykonano 24 373 771 zł tj. 99,32
proc., w tym wydatki bieżące na plan
19 297 986 zł – wykonano 19 137 420 zł,
a wydatki majątkowe (inwestycyjne) na
plan 5 243 433 zł – wykonano 5 236 351
tj. 99,87 proc.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdania i wystąpiła do Rady

Sprawozdanie
z XXI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
27 kwietnia 2005 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczestniczyło 14 radnych tj. 93,3 proc. składu Rady. Po wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza
w okresie między sesjami przystąpiono do rozpatrywania spraw
będących w porządku obrad.
Na sesji tej Rada zajmowała się wieloma
sprawami, w tym z zakresu oświaty, działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i spraw dotyczących inwestycji i finansów Miasta.
Realizując obowiązek nałożony na samorządy przez ustawę o systemie oświaty, Rada uchwaliła regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Leżajska. Na tej podstawie uczniowie wszystkich szkół w mieście, do czasu
ukończenia kształcenia (nie dłużej jak do
24 r. życia) będą mogli korzystać z pomo-
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cy materialnej. Niestety, na 2005 r. na sfinansowanie tej pomocy, Miasto otrzymało z budżetu państwa tylko 45 372 zł, co
daje 116,50 zł na jednego uprawnionego
ucznia i pozwoli na udzielenie pomocy na
poziomie minimalnym.
Realizację wypłat dla uczniów Rada scedowała na Zespół Obsługi Ekonomiczno
Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Leżajsku i kolejną uchwałą upoważniła dyrektora tej jednostki do wydawania decyzji
administracyjnych w tym zakresie.
Dalej Rada dokonała zmian w uchwałach dotyczących obwodów szkół, i tak:

o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Opinia ta i wniosek Komisji uzyskały
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Po rozpatrzeniu
sprawozdania z realizacji budżetu za 2004
r. i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej i RIO Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie i udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta Leżajska.
Ponadto Rada podjęła na tej sesji jeszcze dwie uchwały:
– Nr XX/209/05 w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych i określenia ich przeznaczenia – zgodnie z ustawą likwiduje
się środek specjalny a w jego miejsce tworzy się rachunki specjalne funkcjonujące
przy szkołach i przedszkolach oraz Urzędzie Miejskim na prowadzenie działalności gospodarczej.
– Nr XX/210/05 w sprawie zmiany
uchwały Nr XIX/192/05 z dnia 24 lutego
2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli –
zmiana polega na skorygowaniu nieprawidłowości wskazanych przez Wojewodę
Podkarpackiego tj. wykreśleniu z regulaminu zapisu dotyczącego ustalenia stażu
pracy do przyznania dodatku motywacyjnego oraz zapisu dotyczącego przyznawania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych.

C. Turosz

do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Władysława Broniewskiego w Leżajsku
przy ul. Mickiewicza 51 dopisano ulice:
Jagiełły i Chrobrego, a do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku z siedzibą przy ul. 11 Listopada 8 dopisano ulice: Boronia, Leśników, Sosnowej i Warszawskiej.
Następnie zgodnie z ustawą – prawo
wodne Rada wyraziła opinię do propozycji planu aglomeracji Leżajsk z oczyszczalnią ścieków w mieście Leżajsk, zaproponowanej przez Miasto i zweryfikowanej
przez Wojewodę Podkarpackiego. Rada
pozytywie zaopiniowała projekt aglomeracji, w której skład wchodzi:
– obszar położony w granicach administracyjnych miasta Leżajsk,
– obszar obejmujący granice wsi Stare
Miasto i Przychojec z Gminy Leżajsk,
– obszar położony w granicach administracyjnych Gminy Kuryłówka (za wyjątkiem wsi Jastrzębiec).
Opinia Rady będzie podstawą do utworzenia takiej aglomeracji przez Wojewodę.
Kolejną uchwałą Rada wprowadziła
zmiany w podziale miasta Leżajska na ob-

wody głosowania, konieczność wprowadzenia zmian związana była z przekroczeniem
dopuszczalnej liczby mieszkańców w obwodzie nr 1 i obwodzie nr 6. Obwody te zostały podzielone na dwa mniejsze. Zmiana ta nie ma wpływu na wielkość okręgów
wyborczych i liczbę wybieranych radnych
z tych okręgów.
Na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Rada usankcjonowała
potocznie używaną nazwę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, nadając jej
nazwę ulica Siedlanka Boczna.
Tematem kolejnego punktu było rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 56/03 (część A) – terenu w rejonie ul. Ogrodowej i Sandomierskiej. Rada nie uwzględniła wniesionych
uwag i postanowiła uchwalić przedmiotowy plan, w związku z czym w wyniku
późniejszego podziału i scaleń oraz dalszego postępowania po uchwaleniu planu powstanie na tym terenie ok. 45 działek pod zabudowę jednorodzinną i 8 działek usługowo mieszkaniowych (w zależności od wielkości działek wyciętych po
scaleniu).
Kolejne cztery uchwały dotyczyły spraw
inwestycyjnych miasta.
Rada dokonała zmiany uchwały Nr
XIV/139/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego wprowadzając do tego Planu dwa
projekty:
1. Rozbudowa układu komunikacyjnego
w północno-wschodniej części miasta Leżajsk pod działalność SSE EURO-PARK.
2. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej wschodniej części miasta.
Zmiany te są niezbędne, aby móc złożyć wnioski i starać się o środki Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej w ra-

mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata
2004–2006.
Następstwem powyższej uchwały było
podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie
finansowania projektu pn. Zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej wschodniej części miasta”. Rada zobowiązała się do przeznaczenia w budżecie miasta na 2006 r. środków niezbędnych na realizację tego projektu w kwocie 405 tys. zł.
Dwie następne uchwały dotyczyły zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych pn:
– „Przebudowa ul. Podolszyny w Leżajsku” – wartość zadania 910 tys. zł, w rozbiciu na lata 2005 – 400 tys. zł, 2006 –
510 tys. zł.
– „Budowa sieci wodociągowej przy ul.
Podzwierzyniec i Lipy w Leżajsku” – wartość zadania 200 tys. zł, w rozbiciu na lata
2005 – 170 tys. zł, 2006 – 30 tys. zł.
Ponieważ są to zadania przewidziane
do realizacji w dwóch latach podjęcie tych
uchwał było niezbędne, aby móc podpisać
z wykonawcą umowy na wykonanie całego zakresu robót budowlanych.
Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie. W ten
sposób Miasto, jako członek wspierający
podejmie współpracę z innymi gminami
w zakresie walki z niedożywieniem i marnotrawstwem żywności. Po podpisaniu
stosownej umowy z bankiem, który realizuje program – wspieranie żywnościowe
najuboższej ludności UE – Miasto będzie
mogło otrzymać dla swoich najuboższych
mieszkańców żywność (mleko, ryż, sery,
mąka, kasze).
W związku z zastrzeżeniami Wydziału
Prawnego Wojewody Rada podjęła nową
uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłek okre-

sowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową przyznawanych pod warunkiem zwrotu kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc
rzeczową, tym samym uchylając uchwałę podjętą 24 lutego br. W nowej uchwale
wprowadzono bardziej ogólne zapisy a podejmowanie decyzji scedowano na kierownika MOPS.
Zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada uchwaliła program współpracy
Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
Kolejny punkt również dotyczył opieki
społecznej i zawierał sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w 2004 r., które jak
co roku złożył kierownik Ośrodka Krzysztof Rutowicz..
Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania Rada podjęła jeszcze trzy uchwały:
W uchwalonym na 2005 r. budżecie
miasta wprowadzono dwie zmiany: o kwotę 45 372 zł zwiększono dochody i wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, są to środki przekazane przez
Wojewodę na stypendia dla uczniów. Druga zmiana dotyczyła przesunięcia kwoty
6500 zł z wydatków bieżących na inwestycje w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Następnie Rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu
w kwocie 3 500 000 zł na sfinansowanie
wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2005 r., z zakresu utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum, przedszkoli miejskich oraz bieżącego utrzymania urządzeń komunalnych
i dróg miejskich.

C. Turosz

UCHWAŁA Nr XXI/215/05
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXI/214/05
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/216/01 Rady Miejskiej
w Leżajsku z dnia 10 lutego 2001 r. dotyczącej założenia
i organizacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku
z siedzibą przy ul. 11 Listopada 8
Na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVI/216/01 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
10 lutego 2001 r. w sprawie założenia i organizacji publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku z siedzibą przy ul. 11 Listopada 8 wprowadza następujące zmiany
w § 3 „do obwodu szkoły należą ulice”, dopisuje się „Boronia,
Leśników, Sosnowa, Warszawska”
§2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§4
Nadzór na wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/218/01 Rady Miejskiej
w Leżajsku z dnia 10 lutego 2001 r. dotyczącej określenia
obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława
Broniewskiego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 51
Na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVI/218/01 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
10 lutego 2001 r. dotyczącej określenia obwodu publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku przy
ul. Mickiewicza 51 wprowadza następujące zmiany:
w § 2 „Do obwodu szkoły należą ulice”, dopisuje się „ Jagiełły i Chrobrego”
§2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska
§4
Nadzór na wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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informator urzędowy

Uchwała XX/206/05
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Leżajsku na rok 2005
Na podstawie art. 4’ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) z późniejszymi zmianami
Rada Miejska w Leżajsku postanawia:
§1
Uchwalić Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w mieście Leżajsku na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leżajsku oraz
w Biuletynie Miejskim.

alkoholowych, oraz integracji społecznej
osób uzależnionych od alkoholu należy
do zadań własnych gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów w sprawie zakazu, reklamy i promocji na obszarze kraju
napojów alkoholowych,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
Centrum Integracji Społecznej.
Z opracowanej diagnozy stanu zagrożeń
zjawiskami patologicznymi w naszym mieście, którą sporządzono na podstawie materiałów dostarczonych przez: Komendę
Powiatową Policji w Leżajsku, Prokuraturę
Rejonową w Leżajsku, Poradnię Leczenia
Uzależnień i placówki oświatowo-wychowawcze wynika, że w roku 2004 nastąpiła
pewna poprawa dyscypliny społecznej. Nie
mniej Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku ● stwierdziła 129 przypadków prowadzenia pojazdów mechanicznych przez nietrzeźwych kierowców, w tym 1 osoba nieletnia, ● przeprowadziła 42 kontrole w placówkach prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych w wyniku których skierowano do Wydziału Grodzkiego w SR w Leżaj-

Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w mieście Leżajsku na rok 2005
Jak wykazały badania i doświadczenia przeprowadzone w wielu krajach
najbardziej efektywną formą rozwiązywania problemów alkoholowych są
wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne i naprawcze podejmowane na poziomie społeczności lokalnych.
Wielokrotnie nowelizowana ustawa
z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi po raz pierwszy w swej historii
stworzyła komplementarny system działań obejmujących administrację rządową
(centralną i wojewódzką) jak i samorząd
terytorialny.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedzę
o szkodliwości alkoholizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym.
Właściwi ministrowie ds. kultury oraz edukacji narodowej i sportu, szkolnictwa wyższego a także jednostki publicznej radiofonii i telewizji podejmują odpowiednie działania w zakresie rozwijania i popierania
różnorodnych form działalności informacyjnej, kulturalnej i naukowej, mających
na celu uświadomienie szkodliwości nadużywania alkoholu, krzewienie trzeźwości
i abstynencji oraz wykorzenienie szkodliwych zwyczajów i sposobów picia.
Zgodnie z art. 4 cytowanej wyżej ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
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sku 12 wniosków o ukaranie, ● wszczęła
5 dochodzeń z tytułu naruszenia przepisów ww. ustawy, w tym 3 za sprzedaż alkoholu nieletnim, ● sporządziła 17 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu za zakłócanie porządku publicznego, oraz 10
wniosków za naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości w miejscu pracy, ●
zanotowała 47 przypadków występowania zjawiska przemocy w rodzinie, w tym
21 sprawców znajdowała się pod wpływem
alkoholu, ● do izby wytrzeźwień przewieziono 47 osób, a do stałego miejsca zamieszkania 113 osób. Innymi negatywnymi zjawiskami spowodowanymi przez osoby nietrzeźwe były bójki w miejscach publicznych, psychiczne i fizyczne znęcanie
się nad członkami rodziny, handel środkami odurzającymi i psychotropowymi (16
przypadków).
W roku 2004 w Poradni Leczenia Uzależnień terapią antyalkoholową objęto 51
osób (w tym 6 kobiet). Z ankiet przeprowadzonych prze placówki oświatowe wynika, że 41 proc. uczniów szkół średnich na
terenie miasta było świadkami przemocy
w rodzinie, 52 proc. uczniów stwierdziło,
że zna osoby zażywające narkotyki.
Z powyższych danych wynika, że niezbędne będzie podejmowanie energicznych
działań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie oraz w miejscach publicznych, a tak-

że narkomanii i palenia papierosów przez
nieletnich.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinien
być elementem strategii profilaktycznej.
Dobra profilaktyka to długoterminowe
skoordynowane i starannie zaplanowane współdziałanie wielu instytucji, organizacji i osób. Profilaktyka uzależnień nie
może być oderwana od innych problemów
społecznych, takich jak bezrobocie, przemoc i agresja w rodzinie i w miejscach publicznych oraz narkomania. Zmniejszenie
konsumpcji, a co zatem idzie zasięgu społecznych i zdrowotnych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, papierosów, środków psychoaktywnych i narkotyków wymaga wspólnej i przemyślanej strategii.
Dlatego też za najpilniejsze zadania
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
zmniejszeniem palenia papierosów przez
dzieci i młodzież, przeciwdziałaniem przemocy i agresji w rodzinie oraz narkomanii
w roku 2005 Rada Miejska uznaje:
1. Dalsze funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień dysponującego tzw. „telefonem interwencyjnym” nr 242 62 55.
W Punkcie, który między innymi udzielać
będzie bezpłatnych porad psychospołecznych i prawnych osobom uzależnionym od
alkoholu i członkom ich rodzin pełnione
będą następujące dyżury: ● tzw. specjalistyczne (przez zespół w składzie: specjalista terapii uzależnień, psycholog i prawnik) przynajmniej raz w miesiącu w godzinach popołudniowych (każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca). Dyżurujący poza
udzielaniem porad diagnozować winni sytuację całej rodziny tj. ustalać, jakie dysfunkcje występują w danej rodzinie np.:
przemoc, zaniedbywanie dzieci, pijące nastolatki. Dyżurujący planować będą pomoc dla wszystkich członków rodziny. ●
dyżury w pozostałe poniedziałki miesiąca (przynajmniej trzy) w godzinach popołudniowych prowadzone przez Członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych specjalistów.
Punkt Konsultacyjny winien współpracować z placówkami lecznictwa odwykowego, a zwłaszcza Poradni Leczenia Uzależnień w Leżajsku.
2. Doposażenie Punktu w profesjonalne
materiały edukacyjno-informacyjne (programy na kasetach wideo, książki, broszury, informatory, ulotki i plakaty), które
winny być udostępniane na miejscu osobom zainteresowanym.
3. Rozszerzanie informacji o działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
ds. Profilaktyki Uzależnień, mieszczącego
się w budynku MCK w Leżajsku o możliwościach uzyskiwania bezpłatnych porad
specjalistycznych udzielanych przez prawnika, wykwalifikowanego terapeutę uzależnień i lekarza.
4. Wdrażanie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych, oraz pielęgniarki metod w zakresie
wczesnego rozpoznawania i tzw. „krótkiej
interwencji” między innymi przez prowadzanie u pacjentów badań przesiewowych
(np.: test „AUDIT”) i czynności interwencyjnych.
5. Dofinansowanie Poradni Leczenia
Uzależnień w Leżajsku w zakresie korzystania z konsultacji specjalistycznych
w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu
6. Udział miasta w „IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
zorganizowanej pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu. Kampania
ta jest programem edukacyjnym adresowanym do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
7. Realizacja w szkołach podstawowych i średnich programów edukacyjno-

-informacyjnych wpływających na postawy
i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości. (np.: – „dziękuję NIE”, NOE, Drugi elementarz, Żyj w trzeźwości i bez
przemocy w rodzinie, itd.).
8. Organizowanie przez szkoły, palcówki kulturalne i organizacje młodzieżowe
imprez promujących krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zdrowego stylu życia (dwie imprezy w roku z udziałem m.in.
liderów młodzieżowych, harcerzy i wolontariuszy).
9. Prowadzenie w szkołach zajęć edukacyjno-informacyjnych dla rodziców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu
abstynencji (np.: „Szkoła dla rodziców
i wychowawców” itp.).
10. Organizowanie w leżajskich szkołach konkursów literackich, malarskich,
plastycznych, dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii, oraz wystaw pokonkursowych. Najciekawsze prace winny być publikowane na łamach Biuletynu Miejskiego, a laureaci konkursów winni otrzymywać nagrody i wyróżnienia.
11. Prowadzenie w szkołach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą z „grupy ryzyka”.
12. Udział miasta w kampanii społecznej pod hasłem „alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”.
13. Wspieranie organizowania różnorodnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania zamiłowań i zainteresowań, oraz
wzbogacanie pozalekcyjnej oferty dla dzieci
i młodzieży (pozalekcyjne zajęcia sportowe,
zespoły i kluby zainteresowań itp.).
14. Wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w zakresie realizacji dodatkowych programów profilaktycznych skierowanych do osób zatrzymanych
w Izbie (np.: rozmowy interwencyjno-motywujące z zatrzymanymi sprawcami przemocy domowej).
15. Organizowanie przez szkoły, MCK,
organizacje sportowe imprez rozrywkowych
i rekreacyjno-sportowych dla młodzieży
(w ramach obchodów Dni Leżajska, Dnia
Dziecka, oraz przy innych okazjach.
16. Zorganizowanie w szkołach szkoleń
w zakresie wdrażania nowych procedur interwencyjnych wobec przemocy w rodzinie z udziałem przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
17. Organizowanie badań i sondaży lokalnych, diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych i efektów podejmowanych
działań.
18. Organizacja dla młodzieży szkolnej
spektakli teatralnych i edukacyjnych dotyczących zagrożeń alkoholizmem, przemocą w rodzinie i narkomanią.
19. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych
(5 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie)
wg programu zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.
20. Dożywianie dzieci uczęszczających
do świetlicy – podwieczorki (dopłata do dożywiania wyniesie 1,40 zł dziennie dla 1
dziecka).
21. Doposażenie świetlicy w niezbędne pomoce i materiały edukacyjno-informacyjne.
22. Organizacja dla dzieci uczęszczających do świetlicy wycieczek edukacyjnych.
23. Zorganizowanie w Miejskim Centrum Kultury choinki noworocznej dla 100
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
wytypowanych przez MOPS i pedagogów
szkolnych.
24. Dofinansowanie kosztu pobytu 35
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na 14-dniowym obozie wypoczynkowo-terapeutycznym w okresie wakacji szkolnych.

25. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych powinna odbywać regularne posiedzenia (przynajmniej
raz w kwartale) i realizować swój program
działania obejmujący zadania wynikające
z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Wysokość diety za
udział w posiedzeniach Komisji wynosić
będzie 54 zł za jedno posiedzenie.
26. Członkowie Miejskiej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby współpracujące z Komisją
a zwłaszcza pedagodzy i terapeuci uzależnień winni uczestniczyć w organizowanych
kursach i szkoleniach specjalistycznych.
27. Komisja powinna prowadzić rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z osobami
uzależnionymi od alkoholu w celu wstępnego motywowania ich do poddania się terapii odwykowej.
28. W celu zwiększenia skuteczności
działania Miejskiej Komisji należy wyłonić
z jej składu zespoły robocze: * ds. przeprowadzania rozmów interwencyjno-ostrzegawczych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych, * ds. kontroli rynku
alkoholowego punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Leżajsku, * ds. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
29. Współdziałanie Miejskiej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z ZOZ i instytucjami powiatowymi w zakresie zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
30. Przeprowadzenie w kwietniu 2005 r.
szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania przepisów ustawy z dnia
26.10.1982 r. Celem tego szkolenia będzie dostarczenie uczestnikom odpowiedniej wiedzy na temat roli ich postępowania z perspektywy potencjalnych skutków
społecznych i zdrowotnych picia alkoholu, jak skutecznie odmawiać sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym.
Uświadomienie efektów działania alkoholu
na zachowania, oraz zdolność osądzania.
Do udziału w szkoleniu należy zaprosić
przedstawicieli Policji i Prokuratury.
31. Zacieśnienie współpracy i współdziałania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z ZOZ, Poradnią
Leczenia Uzależnień, służbami Starostwa
Powiatowego, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Powiatową Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafiami Kościoła Rzym.-Kat. w Leżajsku, wszystkimi typami szkół, MOPS, Klubem sportowym „POGOŃ”, MCK, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Spółdzielnią Mieszkaniową w Leżajsku, Komendą
ZHP, jednostkami upowszechniania kultury i organizacjami sportowymi w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii, oraz promocji
zdrowia i trzeźwych obyczajów.
32. Zorganizowanie dwóch konferencji
(w czerwcu i wrześniu) z udziałem przedstawicieli instytucji stykających się na co
dzień z rozmaitymi formami problemów alkoholowych (służba zdrowia, pomoc społeczna, Prokuratura, Caritas, dyrektorzy
szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz
przedstawiciele mediów lokalnych, handlu, klubów i organizacji sportowych) dot.
profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, społecznych kosztów używania alkoholu oraz stworzenia lokalnej koalicji
trzeźwościowej.
33. Systematyczne publikowanie w lokalnych mediach („Biuletyn Miejski”, Telewizja kablowa SATEL), informacji i materiałów dot. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziała-

nia przemocy w rodzinie i miejscach publicznych oraz narkomanii, szkodliwości nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i używania substancji psychoaktywnych. Ukazywania problemów przestępczości związanej z alkoholem. W Biuletynie Miejskim należy wprowadzić stałą rubrykę poświęconą tej problematyce.
34. Współdziałanie Miejskiej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
z Prokuraturą w Leżajsku w zakresie zwalczania reklamy alkoholu.
35. Przeprowadzanie okresowych kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przez podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż tych napojów. W trakcie kontroli szczególna uwaga
powinna być zwrócona na przestrzeganie
przepisów dotyczących zakazu sprzedaży
alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom
niepełnoletnim. W skład zespołu kontrolnego powinni wchodzić między innymi
upoważnieni przedstawiciele Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Zespół
kontrolny winien przedkładać protokoły z przeprowadzonych kontroli wraz ze
stosownymi wnioskami Burmistrzowi Leżajska.
36. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wychowania
w trzeźwości i abstynencji.
37. Dofinansowanie realizacji zadań objętych Miejskim Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2005 r. przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.
38. Niniejszy program winien być wydany w formie broszurowej i upowszechniony w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.
39. Na realizację zadań przewidzianych
w niniejszym programie przeznacza się
środki finansowe pochodzące wyłącznie
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Koordynatorem niniejszego Programu
będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień, który współpracował
będzie ściśle z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień mieszczącym się
w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 65 w Leżajsku (pok. 38) prowadzone będą w roku 2005 następujące dyżury:
w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca
w godzinach 18–20 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta
uzależnień, psycholog, prawnik),
w pozostałe
poniedziałki miesiąca
w godzinach 18–20 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 242 62 55, przez który
będzie można uzyskać informacje i porady w dniach pełnienia dyżurów.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds.
Profilaktyki i Uzależnień.

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz
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spotkania

Non omnis moriar

W pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia br. do Domu Pana odszedł Ojciec Święty Jan Paweł II. Cały
świat pogrążył się w smutku. W Polsce do dnia pogrzebu papieża ogłoszono żałobę narodową. Na domach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej i świątyniach zawisły przybrane kirem flagi państwowe i papieskie. Przez cały tydzień w kościołach trwały czuwania wiernych, odprawiane
były polowe msze św. w intencji zmarłego Wielkiego papieża Polaka. Dzień pogrzebu Karola Wojtyły, 8 kwietnia 2005, był w naszym kraju dniem wolnym od pracy.
Nie inaczej było w Leżajsku. Przed pomnikiem papieża Jana Pawła II dzień i noc płonęły znicze,
u stóp monumentu składano wieńce i wiązanki kwiatów. W obu leżajskich świątyniach odbyły się
też msze św. dla młodzieży, którą papież Jan Paweł II szczególnie sobie upodobał. W przeddzień
pogrzebu Ojca Świętego zorganizowano w Leżajsku Biały Marsz, w którym uczestniczyło kilka tysięcy wiernych.

Biały marsz

Mieszkańcy Leżajska i okolic bez
chwili wahania odpowiedzieli na apel
pracowników Miejskiego Centrum Kultury i harcerzy z „Hufca Leżajsk”.

tego, przypomniano też fragment wiersza
J. Słowackiego, w którym poeta epoki romantyzmu przepowiedział pontyfikat słowiańskiego papieża.
Jeszcze przed apelem, burmistrz Leżajska, Tadeusz Trębacz, w imieniu wszystkich uczestników Białego Marszu złożył

Fot. Ryszard Węglarz

Wieczorem, 7 kwietnia br. nie tylko młodzież, ale także osoby dorosłe i ludzie starsi, w pojedynkę i całymi rodzinami tłumnie zgromadzili się na placu przed MCK
w Leżajsku, by poprzez wspólne uczestnictwo w Białym Marszu wyrazić głęboki
żal po stracie Ojca Świętego, ale też wielką
wdzięczność za 26 lat jego pontyfikatu. Ta
biała manifestacja była wyrazem pośmiertnego hołdu oddanego Największemu z Polaków – Janowi Pawłowi II.
Marsz rozpoczął się o godzinie 20. Zebrani wyruszyli z placu przed MCK pod
pomnik Ojca Świętego znajdujący się
przy klasztorze oo. bernardynów. Pochód,
w którym licznie wzięła udział społeczność
Leżajszczyzny, prowadzili harcerze z „Hufca Leżajsk”, niosący Krzyż Święty i zapalone pochodnie.
Panowała atmosfera spokoju i wewnętrznego wyciszenia sprzyjająca modlitewnej kontemplacji. Uczestnicy nie
zapomnieli o licznych białych dodatkach
do swoich ubrań, a także o symbolizujących światło nadziei zapalonych świecach i zniczach. W trakcie marszu wspólnie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a pod pomnikiem Jana Pawła II
odbył się uroczysty apel. Tuż po Hejnale
Jasnogórskim, odegranym przez trębaczy
Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOK z Kuryłówki, chór męski z tegoż ośrodka odśpiewał „Bogurodzicę”. W przygotowanym
programie znalazły się wiersze Jana Pawła
II, Adama Fusa i ks. Warchoła. Nie zabrakło „Barki” – ulubionej pieśni Ojca Świę-
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przed pomnikiem Ojca Świętego wieniec.
Po błogosławieństwie kustosza Sanktuarium o. Stanisława Komornika, które zakończyło modlitewne spotkanie uczestników Białego Marszu, przed pomnikiem pozostały setki rozpalonych świec i zniczy.
Warto teraz pamiętać o wszystkich moralnych imperatywach, jakich symbolicznie broniliśmy poprzez uczestnictwo
w Białych Marszach. Gdy po raz pierwszy,
tuż po zamachu na papieża, zorganizowała go krakowska młodzież, był wyrazem
protestu przeciwko złu na świecie. Białe
Marsze organizowane po śmierci papieża
wyrażały naszą wdzięczność za nauki, jakich nam udzielał w czasie swego pontyfikatu. Wszyscy stoimy teraz przed zadaniem wdrożenia w życie moralnego programu zamanifestowanego symbolicznym
uczestnictwem w Białym Marszu. Papież
Jan Paweł II zawsze pokładał w nas dużo
swojej nadziei.

Monika Stachurska

●●●
W piątek, w dniu pogrzebu Ojca Świętego, w leżajskiej bazylice o godzinie ósmej
rano odprawiona została uroczysta msza
św. koncelebrowana pod przewodnictwem
kustosza sanktuarium o. Stanisława Komornika, który wygłosił homilię pogrzebową. W tej wspólnej ofierze eucharystycznej uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni z parafii i okolic, władze samorządowe
miasta i powiatu leżajskiego, poczty sztandarowe zakładów pracy, administracji,
służb mundurowych, szkół i innych instytucji. Obecne były również chóry i orkiestra dęta. Po błogosławieństwie kończącym mszę, wszyscy zgromadzeni z wielką
powagą, w zadumie i skupieniu udali się
pod pomnik Ojca Świętego, aby poprzez
modlitwę oddać Mu hołd, złożyć wieńce
i kwiaty, zapalić znicze.

(ds)

Tak wyglądały ulice Leżajska w piątek, 8 kwietnia br., kiedy na Placu Św.
Piotra w Rzymie trwały uroczystości
pogrzebowe Watykanie papieża Jana
Pawła II. Fot. Anna Węglarz
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Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali!

Jan Paweł II

Refleksje nad życiem i śmiercią Jana Pawła II
Jan Paweł II był, jest i będzie dla mnie
szczególną, niepowtarzalną osobą świata.
Jego nauka na zawsze pozostanie dla mnie
najlepszym drogowskazem do bram nieba, a jego osoba – największym dla mnie
autorytetem. Miałem okazję w swoim życiu uczestniczyć w dwóch pielgrzymkach
papieża do Polski. Miałem też szczęście
widzieć papieża z bliska – te chwile zapadły mocno w mojej pamięci i pozostaną ze
mną do końca życia. Cieszę się bardzo, że
jestem z pokolenia Jana Pawła II. Dziękuję
Ci Ojcze Święty za to, że tak bardzo umiłowałeś nas młodych. Ojcze Święty – czuwaj
nad nami! Marcin Pajączek, kl. II h LO
Wybiła godzina – Wielki Rodak odchodzi.
Papież, Tatuś, nowe życie zaczyna, więc
z jego śmiercią trzeba nam się pogodzić.
Byliśmy z nim do końca, lecz czy nie za
późno go spostrzegliśmy? Ewelina Ożóg,
kl. I g LO
Zawsze myślałam: jest czas; czas, którego już nie ma... Ojciec Święty odszedł
tak szybko. Myślałam ślepo, że wraz z jego śmiercią umrze w nas wiara, odejdzie
nadzieja, rozproszymy się zagubieni. Potem uspokoiłam swe myśli i przyglądałam
się ludziom obcym, koleżankom, swojej rodzinie i sobie samej. Dostrzegłam ludzkie
łzy, modlitwę i to wypełniło pustkę w mym
sercu. Wanda Kozyra, kl. I j LO
Po odejściu Ojca Świętego czułam
ogromną pustkę duchową. Nie mogłam
znieść tego, że odszedł ktoś bardzo bliski memu sercu – ktoś kto zawsze był ze
mną, od początku mojego istnienia. Niestety, nigdy nie udało mi się ujrzeć Jana
Pawła II osobiście. Chociaż widziałam go
tylko przez media pokochałam go jak własnego ojca. Jestem szczęśliwa z tego powodu, iż dane mi jest żyć w okresie jego pontyfikatu. Po śmierci zjednoczył cały świat –
było to jego jedno z największych marzeń.
Wiem, że nigdy nie zapomnę o Papieżu Janie Pawle II – Wielkim. Jego słowa, dobre
gesty, czyny oraz miły uśmiech i poczucie
humoru pozostaną zarówno w moim sercu jak i pamięci do końca moich dni. Jolanta Kurowska, kl. II h LO
Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem
i wzorem chrześcijanina. Osobiście pokazał mi jak brać swój krzyż i jak naśladować Chrystusa. Chciałbym mu podziękować za jego pontyfikat, który był pełen wiary i miłości do człowieka. Jestem wdzięczny Bogu, że mogłem żyć w czasach Ojca
Świętego. Artur Sołek, kl. I LO
Zawsze podziwiałem Ojca Świętego.
Zwłaszcza ostatnio. Jak z wielkim trudem
błogosławił ludzi. Jak trzymał kartkę z tekstem homilii w drżących rękach... Nie mogłem sobie wyobrazić, co bym czuł gdyby
odszedł. A jednak stało się i nikt tego nie
cofnie. Tak, jak papież w jednym ze swoich wierszy porównał się do sosny usychającej w żyznej glebie Watykańskich Ogrodów. I pisał, że i on usycha – więc rozumie
sosnę i jej tęsknotę. Wierzę jednak mocno,
że będzie tak, jak jest napisane w Piśmie
Świętym, żeby ziarno wydało owoc, musi
najpierw obumrzeć. Wierzę, że nasz Ojciec
Święty będąc teraz w niebie, będzie „podlewał” pędy, które wyrosły z zasianego ziarna, a żadna zła siła nie będzie mogła ani
ich wyrwać, ani spowodować by uschły.
Grzegorz Zwolak, kl. II h LO
Po śmierci papieża wiele osób, zaczęło
się głębiej zastanawiać nad jego nauką,
jego postawą pełną miłości i pokory. Ja
również należę do grona tych osób. Wiele
osób uważa, że świętość to towar przeterminowany i na nasze czasy zupełnie się

nie nadaje. Więc, po co się męczyć, jak
można iść na łatwiznę. Ale czy ta łatwizna daje prawdziwe szczęście, czy tylko
karykaturę i pozór szczęścia? Czy papież
poszedł na łatwiznę? On wiedział, że każda łatwizna to droga szatańska, która wiedzie do nikąd. On wybrał Drogę, Prawdę
i Życie i przez całe swoje życie zachęcał
nas, abyśmy wybrali to samo. Karol Dąbek, kl. II h LO
Jan Paweł II jest dla mnie wielkim autorytetem i dobrym przykładem do naśladowania. Dzięki jego nauczaniu mogę
nauczyć się, jak dobrze żyć i postępować
w przyszłości. On może nauczyć nas jak
mamy przebaczać innym i jak żyć miłością na co dzień. Patrząc na jego śmierć,
możemy nauczyć się, jak umiera prawdziwy chrześcijanin, który nie boi się śmierci,
ale przeciwstawia się jej modlitwą. Marek
Kolano, kl. I LD, ZST
Jest dla mnie autorytetem moralnym,
który łamał granice, jakie dla innych były
nie do pokonania. A ponadto kochał przebywać z młodzieżą, umiał z nią rozmawiać,
miał wspaniałe poczucie humoru, które
tak wszyscy sobie u niego cenili. Mateusz
Smusz, kl. I LD, ZST
Jan Paweł jest dla mnie bardzo wielkim
i zarazem wspaniałym człowiekiem, który zrobił bardzo dużo dla naszego kraju
i całego świata. Był on niesamowity, potrafił rozmawiać z każdym, biednym i bogatym. Wyciągał rękę do ludzi chorych,
potrafił nawrócić wielu ludzi, nauczyć ich
modlitwy i wiary w Boga. Michał Ficek,
kl. I LD, ZST
Karol Wojtyła podczas swojego pontyfikatu starał się w najprostszy sposób pokazać nam, jak bardzo można kochać Boga
i że każdy w jakiś sposób może poświęcić swoje życie oddając się wierze. Wzbudzał w nas chęć jednoczenia się. Nauczył
nas szacunku do samych siebie, pokazał
nam, jak się modlić. Jego mądre słowa
rozbrzmiewały w rytm oklasków kochających go wiernych. Chcę go pamiętać jako
skromnego i pełnego gorliwej modlitwy
człowieka. W moim życiu spotykam mnóstwo osób, ale Jan Paweł II był osobą jedyną i wiem, że już takiego człowieka nie
spotkam. Sabina Syrek, kl. 2 LS, ZST
Jan Paweł II kochał cały świat, wszystkich ludzi, bez względu na kolor skóry,
pochodzenie, wiarę. Uczył ich przebaczać.
Swoją postawą przygarnął do siebie cały
świat. Potrafił rozweselać ludzi i zadziwiać swoim postępowaniem. Pokazywał,
że na modlitwę jest pora zawsze i wszędzie. Uczył ludzi cierpienia, mówiąc, iż ma
ono sens, sam bardzo cierpiał. Kochał ludzi i oni go kochają. Pragnął dla wszystkich dobra, pokoju i pojednania. Uczył ludzi życia w wierze, swoje powierzył Matce
Bożej. Dał nam przykład, jak powinien żyć
każdy człowiek wierzący. Jego pontyfikat
był przygotowaniem nas na przyjście Chrystusa Zmartwychwstałego. Natalia Stańczyk, kl. 2 LS, ZST
Jan Paweł II był kochany przez cały
świat. W latach pontyfikatu zdobywał
ludzkie serca, umiał dotrzeć do ludzi trudnych, zmienił wizerunek papieski, pokazywał się publicznie, pielgrzymował po świecie, docierał nawet do krajów, które ledwie widać na mapie. Kochał ludzi, walczył o wartości moralne człowieka. Dzięki jego słowom, naukom, ludzie zmieniali
się, niektóre wartości wprowadzali w życie.
Nas Ojciec Święty był wyjątkowym człowiekiem. Władał kilkoma językami, potrafił
żartować, śmiać się mimo cierpienia. Po

jego śmierci ludzie zrozumieli, że stracili
prawdziwego przewodnika w życiu, Ojca.
To dla niego zmieniły się ludzkie serca, po
jego odejściu ludzie zjednoczyli się w modlitwie, popłynęły morza łez. Jego słowa
pozostaną na zawsze w moim sercu. Danuta Woźnica, kl. 2 LS, ZST
Był dla mnie człowiekiem wielkim, do
którego miałam ogromny szacunek i którego bardzo kochałam. Modliłam się za niego. Trudno nie kochać kogoś o tak wielkim
sercu, czułym i delikatnym. Zapamiętam
go jako człowieka kochającego wszystkich,
otwartego, dodającego otuchy w cierpieniu, sam też cierpiał. Elżbieta Kiełb, kl.
2 LS, ZST
Wierzył w nas i nigdy nie tracił wiary, że
świat może być lepszy. Wybaczył człowiekowi, który chciał go zabić. Zawsze będzie
w moim sercu dzięki swej nieskończonej
dobroci i wierze, jaką w nas rozpalił, zawsze będziemy go kochać. Wioleta Dec,
kl. 2 LS, ZST
Był wspaniałym człowiekiem. Nigdy nie
zapomniał o swojej ojczyźnie i o rodakach.
Szczególnie upodobał sobie młodzież. Mówił do nas, a myśmy go słuchali. Ewelina
Kowal, kl. 2 LS, ZST
Jan Paweł II jest dla mnie wielkim autorytetem. Był uwielbiany przez dzieci i młodzież, która chętnie go słuchała, starała
się wypełniać jego nauki. Każdy chociaż
z daleka chciał go zobaczyć. Jego słowa
„nie lekajcie się” będą tkwić w naszych sercach zawsze. Ich sens dopiero teraz do nas
dociera naprawdę. Był dobrym, szlachetnym człowiekiem. Staram się go naśladować. Marta Kruk, kl. 2 TG, ZST
Jan Paweł II był człowiekiem pełnym miłości, który potrafił sobie zjednać każdego
Był mądry i miał specyficzne poczucie humoru. Stał się dla ludzi młodych jedynym
autorytetem i ich przywódcą. Mimo cierpienia nie poddawał się, zawsze starał się
być pogodny i uśmiechnięty. Był człowiekiem skromnym i kochającym wszystkich.
Takiego go właśnie zapamiętam – człowieka o wielkiej mocy, który swoją wiarą
i skromnością zjednoczył świat. Natalia
Borek, kl. 2 TG, ZST
Był człowiekiem o niezwykłej osobowości. Traktował wszystkich jednakowo, kochał ludzi. I kochał Polaków, ciągle do nas
wracał. Nie zawsze może potrafiliśmy dobrze odebrać jego słowa, przesłania skierowane do młodzieży, ale w sercu zawsze
był z nami. Do ostatnich swoich chwil. Jan
Paweł II pozostanie w pamięci i sercu do
końca mego życia. Monika Konior, kl.
2 TG, ZST
Śmierć Ojca Świętego dotknęła zapewne
każdego z nas. Zasiał On w ludzkich sercach ziarno miłości, dobroci i współczucia. Był człowiekiem niezwykle mądrym
i pomimo ogromnej wiedzy i wykształcenia nigdy się nie wywyższał. Zapamiętam
go jako człowieka miłości. Iwona Kruk,
kl. 2 TG, ZST
Był papieżem przełomu, jako pierwszy
z następców św. Piotra przekroczył drzwi
meczetu i synagogi. Szanowały go największe głowy światowych potęg. Zmienił świat.
Był całkowicie oddany Bogu, pokazał nam,
jak powinno wyglądać życie i śmierć na
miarę świętości. Sylwester Szymański,
kl. 2 TG, ZST
Jan Paweł II jest dla mnie świętym człowiekiem, który przez cały pontyfikat szerzył pokój na ziemi. Nawet choroba i starość nie przeszkadzały mu w tym. Przez 26
ciąg dalszy na stronie 16
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ciąg dalszy ze strony 15
lat wędrował po całym świecie, aby nieść
ludziom wiarę, nadzieję i miłość. Szczególnie upodobał sobie młodzież. Rozmawiał
z nami jakby był w naszym, wieku. Rozumiał nas. Cenię go za to i szczególnie za
to, że kochał każdego człowieka. Wojciech
Kuras kl. 1 TE, ZST
Jan Paweł II pragnął połączyć w jedną
rodzinę ludzkość ziemi. Zapamiętam go
jako człowieka, który był fundamentem
pokoju. Ojciec Święty nie potępiał, przebaczał i kochał. Teraz naprawdę wiem, kogo
tak bardzo ważnego utracił nie tylko Kościół, ale cały świat. To był wielki człowiek,
wielka osobowość. Wojciech Nowak, kl.
1 TE, ZST
Jan Paweł II był dla mnie nie tylko wielkim człowiekiem i wzorem do naśladowania, ale również wspaniałym nauczycielem. Jego słowa kierowane w szczególności do nas – młodych były tak głębokie
i mocne a zarazem wypowiedziane w tak
łagodny sposób, że nie udało się pozostać
wobec nich obojętnym. Jan Paweł II powiedział: „Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się
stać płonąca pochodnią niosącą światło
Ewangelii, ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim narodom”. Myślę,
że to właśnie my – młodzi ludzie powinniśmy być tą nadzieją i pokazać, że mimo iż
naszego Wielkiego Przyjaciela nie ma już
wśród nas, to Jego słowa i nauka, którą
głosił, nie pozostały tylko pustymi znakami, ale stały się wielkim drogowskazem,
który wskazuje nam drogę do Chrystusa.
Gosia Urban, kl. IIIg, GM
Dla mnie Ojciec Święty był przykładem
człowieka kochającego Boga i ludzi, był
człowiekiem szukającym tego, co łączy,
a nie co dzieli. Jan Paweł II był również
wielkim przyjacielem młodych, gdyż on
w czasach masowej kultury potrafił młodym podnieść poprzeczkę wyżej i postawić przed nami nowe cele, jednocześnie
był przykładem, jak je realizować. Nie wolno nam zapomnieć o Jego wkładzie w wyzwolenie Polski od komunizmu. Według
mnie to On właśnie rozpalił w sercach Polaków przynależność do Narodu, co dało
początek ruchowi Solidarność. Łukasz
Czudak, GM
Papież Jan Paweł II pokazał nam, że
trzeba walczyć i sprzeciwiać się złu tego
świata. Prawo do życia, prawo do miłości
– to jego przesłanie. Wychowałam się na
jego pontyfikacie, był dla mnie jakby drugim ojcem. Nie bał się ludzi, nie zamknął
się w bramie Watykanu, wyszedł do nas,
przekazując Słowo Boże, pouczając i pocieszając. Jan Paweł II był, jest i będzie zawsze w moim sercu. Dominika Dębska,
kl. IIId, GM
Najbardziej doceniam w Nim służbę i oddanie drugiemu człowiekowi. W jednym ze
swoich przemówień powiedział, że „człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie
przez to kim jest, ale przez to, czym dzieli
się z innymi”. Słowa te realizował w całości
swoją postawą. Dla każdego człowieka był
zawsze troskliwym i opiekuńczym ojcem,
a swoje myśli i cenne dla nas wskazówki pozostawił w wielu encyklikach, homiliach i książkach. Myślę, że w sercu moim
i wielu innych ludzi pozostanie na zawsze
jako Jan Paweł Wielki. Joanna Filarowska, kl. IIIg, GM
Zawsze podziwiałam Go i byłam Mu
wdzięczna za to, w jaki sposób z nami rozmawiał, jak wspaniale potrafił dotrzeć do
nas w naszym języku i robić to tak, aby
nawoływać nas do pogłębiania i pielęgnowania wiary. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że był jak ojciec, który
się o nas martwił i troszczył, ale przede
wszystkim wierzył w to, że dzięki nam,
młodzież, nadejdzie lepsze jutro, do czego
powinniśmy dążyć. Dla mnie Jego odejście
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było utratą jakby cząstki siebie, ale zarazem wspaniałą lekcją na przyszłe życie.
Paulina Markocka, kl. IIIg, GM
Jan Paweł II jest dla mnie papieżem
wszech czasów. Człowiekiem do naśladowania, o sercu wielkim i serdecznym. Nauczył mnie kochać bliźniego bez względu
na to kim jest. Cieszyć się każdą chwilą.
Natomiast swoją śmiercią pokazał mi, że
nie należy się jej bać i można przyjąć ją
ze spokojem i pogodną twarzą. Joanna
Haszto, kl. IIIg, GM
Ojciec Święty Jan Paweł II był i będzie
ważną osobą dla mnie i dla mojego pokolenia. Uczył nas, jak godnie żyć, uczył szacunku do życia i drugiego człowieka i uczył
umierać. Na zawsze pozostanie w moim
sercu jako wspaniały ojciec. Magdalena
Tara, kl. IIIg, GM
Papież Jan Paweł II był dla mnie i dla
wielu wzorem do naśladowania wiernym
Panu Bogu i bardzo dobrym człowiekiem.
Bianka Niemczyk, kl. IIIc, SP1
Papież Jan Paweł II był dla mnie wyjątkowym człowiekiem. Sądzę tak, bo kochał
wszystkich ludzi na świecie, bez względu
na to, czy był to chrześcijanin czy człowiek
innej wiary. Najbardziej utkwiło mi w pamięci jego nauczanie o miłości bliźniego,
ponieważ w każdym człowieku jest Bóg.
Maria Stelmach, kl. IV a, SP1
Dla mnie Ojciec Święty był kimś bardzo
ważnym, gdyż wiem, co to znaczy stracić
ojca.Ale wiem też, że On jest zawsze ze
mną i czuję Jego obecność. Ojciec Święty
kochał wszystkich ludzi i każdego z osobna, a przede wszystkim dzieci, więc czułam, że i ja jestem w jego sercu. On też rozwinął w moim sercu wiarę, nadzieję i miłość. Jemu też ofiarowałam ulubioną pieśń
„Barka”, którą grałam codziennie o godzinie
21.37. Dorota Kolończyk, kl. IIIb, SP 1
Ojciec Święty był zawsze i pragnę, aby
dalej był w moim sercu. Często powtarzał:
„Nie lękajcie się”. Wiem, że nie mogę się
bać, muszę mieć odwagę i ufnie patrzeć
w przyszłość, Ojcze Święty, nie zapomnę
o Tobie. Kuba Gut, kl. IVa, SP 2
Papież Jan Paweł II był dla mnie wielkim autorytetem. Nauczył mnie miłości do
bliźnich. Kochał młodzież, Polskę, był patriotą. Zawsze miał ogromne poczucie humoru. To on dał mi wiare we własne siły,
a przede wszystkim w Boga. Dzięki niemu
czułam, że nie jestem sama i mam nadzieję,
że nadal nade mną czuwa. Jego słowa miały wielką moc. Jest od wzorem do naśladowania. Agnieszka Torba, kl. VIa, SP 2
Chociaż mam dopiero 11 lat i wielu wydarzeń z życia Jana Pawła II nie pamiętam,
to jednak na zawsze zostanie we mnie obraz
pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Poczułem się wtedy tak, jakby słońce zaglądnęło do mojego serca. Chociaż nie wszystkie
Jego słowa rozumiałem, to wiem, że było to
wielkie święto w moim życiu. Urzekło mnie
Jego ciepło i to, że zauważał dzieci i kochał
je bez względu na kolor skóry. Seweryn
Stępniawski, kl. IVb, SP 2
Uczucia związane z osobą Jana Pawła
II i jego śmiercią trudno wyrazić słowami.
Mam dopiero 13 lat i nie zdążyłam zainteresować się papieżem, zrozumieć go i naprawdę pokochać. Dopiero w chwili jego
śmierci zrozumiałam, jak był dla nas ważny. To niesamowite, że w jednym człowieku może zmieścić się tyle dobra i jakiejś
wewnętrznej mocy zdolnej przemieniać ludzi i świat. Po śmierci Ojca Świętego odkryłam sens słów księdza Jana Twardowskiego „śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”. Żałuję, że nie pośpieszyłam się, by bardziej kochać papieża. Jolanta Kuczkowska, kl. VIa, SP2
Jan Paweł II, gdy był na łożu śmierci,
powiedział: „Bądźcie szczęśliwi, bo ja jestem szczęśliwy”. Był dla mnie wielkim ojcem, nie tylko Ojcem Świętym. Kochałam
go moim malutkim serduszkiem. Z gło-

szonych nauk zapamiętałam jego słowa:
„dawajcie świadectwo światu przyjmując
Jezusa wśród nas”. Dzieci na całym świecie doświadczyły szczególnej miłości Ojca
Świętego jan Pawła II. W czasie każdej
z pielgrzymek, audiencji generalnych Ojciec Święty ze szczególną miłością zwracał
się do dzieci. Pamiętajmy o Janie Pawle II
w naszych modlitwach. Aleksandra Rudzińska, kl. IVa, SP 2
Był dla mnie jak ojciec, wiele uwagi poświęcał dzieciom. Podczas pielgrzymek spotykał się z młodzieżą, przemawiał do niej i śpiewał z nią. Z głoszonych
nauk w pamięci zostało mi to, jak mówił,
żeby wszyscy ludzie się wspólnie modlili.
Pragnął, aby nie było wojen, a ludzie żyli
w pokoju. Chciał zjednoczyć wszystkich
ludzi bez względu na wyznawaną religię.
Uważam, że Jan Paweł II był największym
człowiekiem naszych czasów. Cały świat
kochał i kocha naszego papieża. Wszyscy
modlą się za niego i wiedzą, że wkrótce
zostanie świętym. Ja zawsze będę się za
i do niego modlił. Adrian Kucharski, kl.
IVa, SP 2
Moje serce przepełnia smutek i żal.
I choć jest mi przykro, że odszedłeś, to wierzę, że „stoisz w oknie Pana i nam wszystkim błogosławisz”. Ojcze Święty, nie znam
słów, którymi mogłabym podziękować Ci
za to, że byłeś. Nie znam również słów, którymi mogłabym wyrazić ból dlatego, że Cię
już nie ma. Wierzę, że gdy kiedyś się spotykamy, to Ty przytulisz mnie i pobłogosławisz. „Umarło drzewo wiary i miłości, ale
nie lękam się. Jego korzenie są w moim
sercu”. Patrycja Reichert, kl.VIb, SP 3
Życie się nie kończy, tylko się zmienia.
Cały świat bardzo przeżył odejście Jana
Pawła II, szczególnie my, rodacy. Ludzie
jednoczyli się ze sobą, aby modlić się do
Ciebie, ponieważ dla nas już jesteś Święty.
Pokazywałeś to całym swoim wspaniałym
życiem. Kochałeś nas, zwykłych ludzi i bardzo pięknie, z miłością, ale zrozumiale głosiłeś słowo Boże na całym świecie. W Twoim sercu zawsze było miejsce dla młodzieży,
którą ukochałeś najbardziej. Dlatego proszę
Cię, abyś w tych trudnych czasach wspierał nas i pomagał tworzyć lepszy świat. Proszę Cię również, żebyś tam z nieba, łagodził konflikty i doprowadził do pokoju na
świecie. Kochany Ojcze Święty, módl się
za nami, abyśmy zawsze czynili dobro. Gdy
tak teraz spoglądasz z okien domu Ojca,
uśmiechnij się i zobacz, że staramy się być
lepsi. Edyta Stopyra, kl. VIb, SP 3
Kochany Ojcze Święty! Nie żegnamy się
z Tobą. Kiedyś spotkamy się znów na niebiańskich polanach, będziemy się cieszyć,
śmiać i jeść Twoje ulubione kremówki. Dobrze wiesz, że Cię kochamy. A teraz wstawiaj się za nami u Pana Boga i Matki Bożej abyśmy dostąpili łaski. Zaraz zapalę światełko, żebyś szybciej odnalazł drogę do Raju. Czy w Raju są Tatry? Pewnie
tak, bo gdzie byś spacerował? Tak bardzo
je kochałeś! Ty szczególnie ukochałeś nas,
młodzież i wierzyłeś w nas. Dzięki Tobie Ojcze po raz pierwszy w życiu poczułam się
dumna z faktu, że urodziłam się w Polsce,
po raz pierwszy w życiu poczułam znaczenie słowa patriotyzm. Uczyłeś nas jedności,
pokoju ducha i miłości do bliźniego. To Ty,
Ojcze zjednoczyłeś cały świat i prosiłeś nas,
żebyśmy modlili się za pokój na całym świecie. Agata Dmitrowska kl. VIa, SP 3
Kochany Ojcze Święty! Jesteś moim wzorem na całe życie. Ty zaufałeś Maryi, ja ufam
Tobie. Tomasz Stachurski, kl. VIb, SP 3
Z opowiadań moich rodziców wynika, że
papież był inicjatorem przemian politycznych
w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej.
Według mnie, był wielkim człowiekiem, który szczególnie kochał młodzież i pokazywał,
że z wiary w Boga można czerpać radość,
miłość oraz zaufanie do drugiego człowieka,
a także tolerancję wobec innego wyznania
wiary. Izabela Kołcz kl. VIa, SP 3
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historia

Obecny 2005 rok jest czasem szczególnej refleksji nad przeszłością przede
wszystkim tej z okresu II wojny światowej. Obchodzimy okrągłe rocznice
takich wydarzeń, jak: 60. rocznica konferencji w Jałcie i Poczdamie, zakończenia II wojny światowej czy 65. rocznica mordu katyńskiego.
W związku z tą rocznicą 5 i 6 kwietnia
2005 roku w Zespole Szkół Licealnych im.
Bolesława Chrobrego w Leżajsku gościł na
zaproszenie dyrektora szkoły Stanisława
Bartnika Kustosz Muzeum Katyńskiego w Warszawie płk Zdzisław Sawicki,
uczestnik prac ekshumacyjnych w Katyniu, Charkowie i Miednoje w latach 1991–
–1996, współautor Księgi Cmentarnej
Charków oraz Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich.
Zdzisław Sawicki jest bardzo związany
z Liceum leżajskim, gdyż jest jego absolwentem i zawsze, gdy gości w tym mieście,
odwiedza szkołę, mile ją wspomina. Jako
specjalista z zakresu falerystyki został powołany w skład polskiej komisji ekshumacyjnej wymordowanych oficerów polskich
w Charkowie i Miednoje.
Goszcząc w Liceum, przeprowadził
uczniom wszystkich klas patriotyczną lekcję historii II wojny światowej, tej historii,
która jeszcze tak niedawno była nieznana,
nie wolno było o niej pisać w podręcznikach szkolnych – zbrodnia katyńska.
Agresja sowiecka na Polskę 17 września
1939 r. była wbiciem noża w plecy polskiego żołnierza, walczącego od 1 września
z hitlerowskim okupantem. Była również
logicznym następstwem paktu Ribbentrop–Mołotow i rozpoczęła łańcuch zbrodni, jakich doświadczył naród polski z rąk
wschodniego sąsiada w okresie II wojny
światowej. Według źródeł radzieckich,
we wrześniu 1939 r. w ręce Armii
Czerwonej dostało się 230 670 żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych, w tym 13 generałów i ponad 8
tysięcy oficerów, a także 6 tysięcy policjantów. Liczba ta wzrosła w ciągu następnych miesięcy wskutek masowych
aresztowań na terenie okupacji radzieckiej i niestety również naiwnego, dobrowolnego zgłaszania się oficerów i podoficerów. Żołnierze i podoficerowie służb liniowych mniej interesowali NKWD. Około
46 tysięcy zwolniono, ponad 180 tysięcy
deportowano w głąb ZSRR. Niektórzy spośród tych ludzi wyszli z Rosji z armią gen.
Andersa w 1942 r., nikła część trafiła do
tzw. Armii Polskiej pod dowództwem gen.
Zygmunta Berlinga. Organa NKWD miały
zwrócić szczególną uwagę na polski korpus oficerski. Składał się on nie tylko z oficerów zawodowych, ale również w znacznej większości z rezerwistów, przedstawicieli inteligencji polskiej, zmobilizowanych
w chwili wybuchu wojny.
19 września 1939 roku komisarz bezpieczeństwa państwowego I rangi, Ławrientij
Beria, ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR wydał rozkaz nr 0308, ustanawiający Zarząd NKWD ds. Jeńców Wojennych i Internowanych, polecając przy
tym zorganizowanie obozów jenieckich
dla wziętych do niewoli polskich żołnierzy.
Były to obozy: juchnowski, jużski, kozielski, kozielszczański, ostaszowski, orański,
putywlski, starobielski, wołogodzki i griazowiecki. Do obozów przewożono jeńców
transportem kolejowym.
2 października 1939 r. odbyło się posiedzenie Biura Politycznego KC WKP(b),
podczas którego zajęto się polskimi jeńcami. Postanowiono, by szczególnie aktywny, wysoce patriotyczny element został odizolowany w wyodrębnionych obozach. Generałów i oficerów służby stałej,
rezerwy oraz wysokiej rangi urzędników
wojskowych i państwowych umieszczono
w obozie starobielskim i kozielskim; kadrę wywiadu i kontrwywiadu, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza,
żandarmerię, Straż Graniczną i Więzienną oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego osadzono w Ostaszkowie.

miało okazać, tylko werbalnie i rzekomo,
postanowienia traktatu Ribbentrop–Mołotow oraz przyznającym Polakom w ZSRR
„amnestię”. Zawarto układ o tworzeniu
w Rosji armii polskiej. 4 sierpnia gen. Wła-

Zbrodnia katyńska
5 marca 1940 r. Politbiuro KC WKP(b)
zapoznało się z obszernie uzasadnionym
wnioskiem ludowego komisarza spraw wewnętrznych, Ławrientija Berii i zaakceptowano rozpatrzenie w trybie specjalnym,
z zastosowaniem kary śmierci przez rozstrzelanie. Motywacja mordu była następująca: „Wszyscy oni [jeńcy] są zawziętymi wrogami władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju radzieckiego.
Jeńcy wojenni, oficerowie i policjanci
przebywający w obozach próbowali kontynuować działalność kontrrewolucyjną, prowadząc agitację antyradziecką.
Każdy z nich oczekuje oswobodzenia,
by uzyskać możliwość aktywnego włączenia się w walkę przeciwko władzy radzieckiej. Organy NKWD w zachodnich
obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły
szereg kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych. We wszystkich tych
organizacjach kontrrewolucyjnych aktywną rolę kierowniczą odgrywali byli
oficerowie byłej armii, byli policjanci i żandarmi... Biorąc pod uwagę, że

wszyscy oni są zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami
władzy radzieckiej, NKWD ZSRR uważa
za niezbędne: .. rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich
najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie”.
Wymordowanie w 1940 r. przez NKWD
21 857 obywateli polskich w tym: oficerów
Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji województwa śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku to – jak powiedział Zdzisław Sawicki
– „bezprzykładna w dziejach cywilizowanego świata zbrodnia, jakiej dopuszczono
się na wziętych do niewoli, bezbronnych
żołnierzy, niewinnych obywateli naszego kraju, który znalazł się pod sowiecką
okupacją”. Rzeż ominęła jedynie 395 jeńców – 205 z Kozielska, 112 z Ostaszkowa i 78 ze Starobielska, których wywieziono do obozu juchnowskiego, a stamtąd
do Griazowca.
22 czerwca 1941 r. Hitler uderzył zdradziecko na ZSRR, łamiąc układ sojuszniczy i rozpoczynając szaleńczą wojnę ze
swoim najużyteczniejszym współpracownikiem antykoalicyjnym. Wybuch tej wojny zmienił dramatycznie na niekorzyść
wszystkie szanse sprawy polskiej, gdyż
ZSRR stał się teraz obiektem czułych zabiegów i umizgów ze strony obu mocarstw
anglosaskich, początkowo Wielkiej Brytanii później także USA. Niemniej dało
to przynajmniej okazję do podjęcia starań o wydobycie choćby Polaków z obozów jenieckich, łagrów, więzień i zesłań
w ZSRR.
30 lipca 1941 r. gen. Władysław Sikorski, premier rządu RP na emigracji podpisał z ambasadorem Majskim układ
o współpracy, „unieważniający”, jak się

dysław Anders uwolniony został z więzienia na Łubiance i rozpoczął prace organizacyjne zmierzające do skupienia w ośrodkach armii polskiej wszystkich uwięzionych w ZSRR oficerów i żołnierzy. Bardzo
prędko problemem ogromnej wagi stała się
sprawa 14 tysięcy jeńców polskich z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 3 grudnia 1941 r. Władysław Sikorski i Władysław Anders poruszyli sprawę w czasie audiencji u Stalina z udziałem
Mołotowa. Dyktator ZSRR znowu udzielił
zapewnień, że nikogo z polskich oficerów
nie ma już w rosyjskich obozach, a na pytanie, co się z nimi stać mogło, udzielili odpowiedzi, którą – gdyby nie tragiczny sens
sprawy – określić by trzeba jako śmieszną:
„Uciekli. – Dokąd? – No, może do Mandżurii”. Do Mandżurii spod Smoleńska
i Charkowa! Nie potrzeba nawet spoglądać na mapę, aby ocenić bezsens podobnej sugestii. Ale Stalin zaczął rozumieć, że
cała sprawa może wyjść w końcu na światło dzienne. Dnia 18 marca 1942 r. gen.
Władysław Anders i płk Leopold Okulicki znowu dopytywali się Stalina o los zaginionych oficerów. Wtedy dyktator ZSRR
po raz pierwszy wybąknął supozycję:
„Może znajdują się w obozach na
terenach, które Niemcy zajęli...”.
Lecz nic więcej nie dodał. I wrócił do
swojej dawnej tezy: „Wszyscy zostali zwolnieni”.
Zimą 1943 r. grobami zainteresowali
się Niemcy. W dniu 13 kwietnia 1943 r.
radio berlińskie nadało wiadomość o odkryciu masowych grobów polskich oficerów. 16 kwietnia powołały Międzynarodową Komisję Lekarską złożoną z 12 wysokiej klasy specjalistów medycyny sądowej (bez Niemiec). Nie ma dowodów, które
wskazywałyby, iż ludzie ci objawiali sympatie prohitlerowskie lub uczestniczyli
w komisji pod naciskiem. Międzynarodowa komisja przybyła do Lasu Katyńskiego
28 kwietnia. Członkowie komisji mieli całkowitą swobodę poruszania się i mogli wybierać dowolne zwłoki do przeprowadzania
sekcji. Przesłuchali sowieckich obywateli,
mieszkających w sąsiedztwie Lasu katyńskiego, przeprowadzili sekcję dziewięciu
zwłok uprzednio nie naruszanych, przebadali 982 ciała uprzednio ekshumowane
dla nich. Mniej więcej w tym samym czasie
i w tym samym miejscu dziesięcioosobowy (później zwiększony do dwunastu) zespół lekarski Polskiego Czerwonego Krzyża, przybył z okupowanej Polski, przeprowadził, za zezwoleniem Niemców, własne
badania. W zespole tym znajdowali się m.
in. ludzie z wywiadu AK, którzy mieli zebrać dane niezbędne do zidentyfikowania
sprawców i przekazania materiału drogą
radiową polskiemu rządowi na emigracji. Obok komisji międzynarodowej i zespołu Polskiego czerwonego Krzyża działała również niemiecka specjalna komisja
sądowo-lekarska. Członkowie wszystkich
trzech komisji pracowali osobno, niezależnie od siebie, opracowując trzy oddzielne
raporty, zawierające poczynione spostrzeżenia i wnioski: * wszystkie zwłoki ułożone
były z rękami wyciągniętymi wzdłuż ciała
lub związanymi z tyłu, nogi wyprostowane, * ciała leżały warstwami – od sześciu
do dwunastu – jedne na drugich, * ogromna większość ofiar zabito jednym strzałem
w tył głowy, kilka dwoma strzałami, * wiele
zwłok, zwłaszcza podchorążych i oficerów
młodszych wiekiem, miało związane ręce,
ciąg dalszy na stronie 18
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ciąg dalszy ze strony 17
* niektórzy jeńcy mieli usta napełnione
trocinami lub kawałkami wojłoku i sznurek wokół policzków, * bagnety, którymi
dokonywano pchnięć, były bronią wykonaną w ZSRR, ale pociski rewolwerowe produkowano w Niemczech. Rozstrzeliwujący używali amunicji firmy Geco, kaliber
7,65. Produkowano ją w fabryce należącej
do Gustawa Genschowa w Durlach i przed
1939 r. eksportowano z Niemiec do Polski,
krajów bałtyckich i ZSRR.
Po zestawieniu danych stwierdzono, że
wszyscy zamordowani w Lesie Katyńskim
oficerowie pochodzili z obozu jeńców w Kozielsku. To byli ci, o których Polacy tak
uporczywie dopominali się u władz sowieckich i bezskutecznie szukali ich w wielu
miejscach ZSRR. Z grobów katyńskich wydobyto łącznie 4143 zwłoki. Ekshumację
zakończono 3 czerwca 1943 r.
Wcześniej, bo 26 kwietnia 1943 r. rząd
ZSRR zerwał stosunki dyplomatyczne
z rządem RP na emigracji, motywując to
...współpracą Polski z hitlerowską Rzeszą Niemiecką.
25 września 1943 r. tereny podsmoleńskie zostały opanowane przez Armię Czerwoną. Mogiły katyńskie zostały ponownie
rozkopane przez NKWD. W dniach 16–23
stycznia 1944 r. Specjalna Komisja pod
przewodnictwem dr Mikołaja Burdenki dokonała reekshumacji 925 wcześniej spreparowanych zwłok, przy czym powkładano do kieszeni mundurów korespondencję
i gazety z 1941 r. Wydała również oświadczenie, w którym winą za zbrodnię, rzekomo dokonaną jesienią 1941 r., obarczono Niemców.
Dopiero w czasie demokratycznych przemian w Związku Radzieckim, podczas tzw.
Pieriestrojki rząd rosyjski z wielkimi oporami zdecydował się ujawnić część prawdy
o Katyniu. 13 kwietnia 1990 r. ogłoszone
zostało oświadczenie TASS, w którym czytamy: „Ujawnione materiały archiwalne
w całokształcie pozwalają na wniosek
o bezpośredniej odpowiedzialności za
zbrodnie w Lesie Katyńskim Berii, Mierkułowa i ich pomocników. Strona sowiecka, wyrażając głębokie ubolewanie
w związku z tragedią katyńską, oświadcza, że jest ona jedną z ciężkich zbrodni stalinizmu”.
14 października 1992 r. kierownik służby archiwalnej Federacji rosyjskiej prof.
Rudolf Pichoja, działając jako specjalny wysłannik prezydenta Borysa Jelcyna
przekazał on prezydentowi Lechowi Wałęsie kopie najważniejszych dokumentów
dotyczących zbrodni, wśród nich poszukiwaną od dawna decyzję z 5 marca 1940 r.
o dokonaniu mordu.

Dariusz Półćwiartek

nauczyciel historii w ZSL w Leżajsku
na podstawie relacji
płk. Zdzisława Sawickiego
Kustosza Muzeum Katyńskiego
w Warszawie

Pragnę wyrazić wdzięczność za bezcenne
dary dla naszej biblioteki (jako jedynej z bibliotek szkolnych w Polsce!) od Kustosza
Muzeum Katyńskiego Zdzisława Sawickiego, tj.: Księga Cmentarna Polskiego
Cmentarza Wojennego – Katyń (w księdze cmentarnej znalazło się 4406 nazwisk,
w tym 2437 ze zdjęciami), Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego
– Charków (w księdze cmentarnej znalazło
się 3812 nazwisk), Kawalerowie Orderu
Virtuti Militari w mogiłach katyńskich
(w książce znalazło się 326 nazwisk oficerów i żołnierzy WP oraz policjantów, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje, Charkowie i na Ukrainie), Matka Boska Kozielska – Patronka 2 Korpusu wg
dłuta Tadeusza Zielińskiego, Przewodniki po Muzeum Katyńskim.

18

•••

edukacja

Do serca przytul psa

W grudniu w świetlicy socjoterapeutycznej w Leżajsku zakończyła się realizacja projektu „Do serca przytul psa”.
Projekt ten był realizowany od października ubiegłego roku w ramach programu
grantowego „Godzina po Lekcjach” prowadzonego przez Fundusz Lokalny Powiatu
Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju, przy wsparciu finansowym
Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
Wzięło w nim udział około 30 dzieci
przebywających w świetlicy socjoteraputycznej. Są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problem alkoholowym. Często z rodzin wielodzietnych o bardzo złej sytuacji
materialnej. Dzieci z zaburzeniami zachowania – zbyt zamknięte w sobie bądź nadpobudliwe emocjonalnie, z trudnościami
w przyswajaniu wiedzy. Są to osoby o bardzo niskiej samoocenie, nie przejawiające inicjatywy w działaniu, borykające się
z problemami osobistymi i trudnościami
życiowymi.
Zasadniczym celem projektu było zapewnienie dzieciom przebywającym w świetlicy
interesujących i pożytecznych zajęć pozalekcyjnych. W ramach tego projektu utworzono w świetlicy Kącik Przyjaciół Zwierząt, zorganizowano akcję „Kundelek” –
zbiórkę karmy dla psów, reklamówek
i koców. Dzieci wzięły udział w wycieczce do Schroniska dla Zwierząt w Zaczerniu, gdzie przekazały zebrane wcześniej
dary, wysłuchały pogadanki pani prezes
Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony
Zwierząt oraz podpatrywały prace związane z opieką i dożywianiem przebywających tam psów i kotów.
W ramach tego projektu w świetlicy odbyły się spotkania z ludźmi kochającymi
zwierzęta i pracującymi z nimi. Najwięcej
emocji wzbudziła wizyta policjanta wraz
ze swoim psem pracującym oraz zajęcia
dogoterapii.
W ramach tych spotkań dzieci poznały
zasady bezpiecznego obcowania z psem,
zachowania się w sytuacji zagrożenia w wypadku ataku przez obcego psa, kształtowały umiejętność nawiązywania kontaktu
i współpracy w grupie, ale przede wszystkim rozwijały poczucie odpowiedzialności
za los zwierząt. Kilka osób wyraziło chęć
pomocy osobom starszym z terenu miasta w wyprowadzaniu psów na spacery.
W świetlicy ogłoszono też konkurs plastyczny „Mój przyjaciel pies”.

Niewątpliwie dużą atrakcją dla dzieci były zajęcia dogoterapii prowadzone
w świetlicy. W trakcie kilkunastu spotkań
w dwóch grupach dzieciaki pod opieka pedagoga i wykwalifikowanego dogoterapeuty rozwijały umiejętności komunikacyjne
i społeczne. Miały możliwość do wyzwolenia emocji i ekspresji przeżyć, jak również
wyciszenia się i relaksacji. Pies terapeuta
był ochoczo witany w świetlicy, dzieci czekały na te zajęcia. Chętnie podejmowały
w obecności psa, wcześniej mniej lubiane
zajęcia. Pies motywował je do aktywności.
Pies nie dziwi się, nie ocenia, nie krytykuje, nie denerwuje się, gdy coś się nie uda.
Akceptuje hałas i zbyt gwałtowne reakcje.
Jest cierpliwy, tolerancyjny, pełen ciepła
i spokoju. Pies pozwala odczuć satysfakcję
i zadowolenie z podejmowanych działań.
Pozwala też przeżywać poczucie sukcesu
po wykonaniu zadania. A to najważniejsze
socjoterapeutyczne zadania świetlicy.
Bardzo dziękujemy sklepom handlowym
za pomoc w nieodpłatnym przekazywaniu
dzieciom reklamówek jednorazowych na
rzecz akcji „Kundelek” oraz wszystkim,
którzy ochoczo włączyli się w realizację
projektu.
Osoby zainteresowane dogoterapią
proszone są o kontakt: ollam@poczta.
onet.pl

Aleksandra Machura
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spotkania

3 czerwca – piątek

9.30 – „Niesforny koziołek” – spektakl
kukiełkowy dla dzieci w wyk. uczniów
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku (sala
widowiskowa MCK)
10.30 – uroczysta sesja Rady Miejskiej
(Ratusz)
11.00 – rozpoczęcie parady przebierańców ulicą Mickiewicza (od MCK do
rynku)
12.00 – hejnał oraz uroczyste wręczenie młodzieży kluczy do bram miasta przez
Burmistrza Leżajska (przed Ratuszem)
12.30–15.00 – konkurs na „Najciekawszy
strój – przebranie” oraz konkurs piosenki pt.
„Śpiewać każdy może” (estrada MCK)
12.30–14.00 – „Bajka o smoku i królu leniuchu” oraz zabawy z dziećmi w wykonaniu „Bajlandii” z Rzeszowa (Ogródek
Jordanowski)
15.00–16.30 – występ zespołów
tanecznych z Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” :
Grupa Przygotowawcza, „Iskierki II”,
„Iskierki”, „Fuks”
i „Shine” oraz Zespołu Wokalnego
„Meritum” z MCK
(estrada MCK)
16.00–17.00
– koncert uczniów
Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Leżajsku (sala widowiskowa MCK)
16.30–18.30 – występy zespołów
szkolnych: Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” z ZST, „Mała Ziemia Leżajska” i chór szkolny z SP Nr3, zespołu wokalnego „Pierniczki” z SP Nr 1, program
„Europa w szkole” uczniowie SP nr 2 w Leżajsku (estrada MCK)
18.30–19.00 – koncert Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego i Estradowego „Jabłoneczka” z Czortkowa (Ukraina) – (estrada przed MCK)
18.00 – otwarcie wystawy fotografii prasowej fotoreportera Gazety Wyborczej Rafała Mielnika pt. „1/125” (sala kameralna MCK)
19.00 – inauguracja XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – koncert organowy w wykonaniu Józefa Serafina oraz występ Artystów
Opery Lwowskiej (Bazylika OO. Bernardynów)
19.00 – „Obiekty i Obrzędy Sakralne” –
wystawa fotograficzna w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (Bazylika OO. Bernardynów)
19.30–20.15 – koncert zespołu muzycznego „Stacja P” (estrada przed MCK)
20.30–21.45 – koncert country w wykonaniu grupy „Konwój” (estrada MCK)
22.30 – Kino nocne – pokaz specjalny
filmu pt. „Gwiezdne Wojny” cz. III „Zemsta
Sithów” (sala widowiskowa MCK)

do, Mickiewicza, Klasztorna, Żeromskiego, Fabryczna, Siedlanka, parking przed
Browarem.
15.00–15.30 – pokaz motocykli Klubu
„Wehikuł” (parking obok MCK) i przejazd
ulicami miasta na stadion Pogoni
15.30–16.00 – „Żywe szachy” – inscenizacja historycznej bitwy pod Grunwaldem
przedstawiona w partii szachowej przez
uczniów Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku (stadion)
16.00–16.30 – występ kapeli ludowej
(stadion)
16.30–17.00 – pokaz gimnastyki akrobatycznej w wykonaniu uczniów SP nr 2
w Leżajsku (stadion)
17.00–18.00 – wręczenie dyplomów
i pucharów zwycięzcom zawodów i konkursów organizowanych w ramach Dni Leżajska (stadion)

9.00 – „Mity Greckie” – inscenizacja dla
klas IV–VI (SP nr 3)
9.00–16.00 – rozgrywki sportowe zespołów szkolnych, międzyklasowe turnieje piłki nożnej , siatkowej i koszykowej, gry i zabawy sportowe (boiska szkolne)
9.00 – Turniej Tenisa Ziemnego dla
uczniów klas 4–6 szkół podstawowych
w Leżajsku o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku (korty
SP nr 2)
10.00 – Konkurs plastyczny do utworów
Jana Brzechwy dla klas I–III (SP nr 3)

4 czerwca – sobota
6.00–11.00 – zawody wędkarskie dla
seniorów (od 15 lat) o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej (zalew „Floryda”)
9.00–15.00 – Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leżajska – dla reprezentacji miast:
Stalowa Wola, Jarosław, Żołynia, Cieszanów i Leżajsk (sala
gimnastyczna SP
nr 1)
9.00 – Turniej
Tenisa Ziemnego
o Puchar Dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku –
dla uczniów gimnazjum
(korty SP nr 2)
10.00–15.00 – „A to ci ziółko”
– piknik rodzinny (SP nr 3)
10.00 – Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku dla chłopców szkół podstawowych
(SP nr 1)
10.00 – rozpoczęcie biegu ulicznego
uczniów gimnazjów powiatu leżajskiego o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska
(start i meta Gimnazjum Miejskie)
11.00 – Sztafeta Rodzinna – zawody
o Puchar Dyrektora Pływalnia (Pływalnia
Miejska „Oceanik”)
15.30 – pokazy płetwonurkowe – możliwość nurkowania z instruktorem dla
wszystkich chętnych (Pływalnia miejska
„Oceanik”)
14.30–17.00 – zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży (do lat 14) o Puchar Burmistrza Leżajska – nie obowiązuje karta
wędkarska ani opłaty członkowskie, konieczny własny sprzęt (zalew „Floryda”)
15.00 – IV Indywidualny Turniej w Rzucie do Tarczy ART o Puchar Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
(Kawiarnia „Kameleon”)

Program obchodów

„Dni Leżajska”
3–5 czerwca 2005
18.00–19.00 – koncert zespołu muzycznego (stadion)
20.00–21.30 – RYSZARD RYNKOWSKI
z zespołem – koncert (stadion)
21.30–21.45 – pokaz sztucznych ogni
(stadion)
22.30 – Kino nocne – pokaz specjalny
filmu pt. „Gwiezdne Wojny” cz. III „Zemsta
Sithów” (sala widowiskowa MCK)

5 czerwca – niedziela
16.00–17.00 – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Leżajska (stadion)
17.00–19.00 – mecz towarzyski: Pogoń
Leżajsk – Stal Rzeszów. W przerwie meczu
oddanie kluczy do bram miasta (stadion)
19.00 – festyn organizowany przez
MZKS „Pogoń” (stadion)

Imprezy
towarzyszące:
2 czerwca – czwartek

4 czerwca – sobota

11.00 – „Drama Profilaktyczna 2005” –
spektakle teatralne w wykonaniu uczniów
Gimnazjum Miejskiego, SP Nr 1, SP Nr 3
i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku (sala widowiskowa MCK)

11.00–14.00 – IV Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych – Automobilklub Stalowa Wola (plac przed MCK). Trasa rajdu: Plac MCK, Mickiewicza, Rynek ron-

8.00 – „W świecie bajek” inscenizacja
dla klas I–III (SP nr 3)

3 czerwca – piątek

5 czerwca – niedziela
9.00 – Turniej Tenisa Ziemnego OPEN
o Puchar Burmistrza Leżajska (korty SP
nr 2)
10.00 – III Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Leżajska dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (SP nr 1)
15.00 – pokaz Tańca Synchronicznego Dziewcząt z Łodzi (Pływalnia Miejska
„Oceanik”)
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w MCK

Biblioteka Publiczna – co dalej?
Z Jolantą Korasadowicz
nowym kierownikiem Biblioteki Publicznej w Leżajsku
rozmawia Monika Stachurska.

• Od 1 marca 2005 r. pełni Pani funkcję kierownika Biblioteki Publicznej
w Leżajsku, ale posiada już wieloletni
staż pracy w tej instytucji.
• Tak. Pracuję w bibliotece od 1992 r.
To już prawie 13 lat.
• W stereotypie wyobrażeń o pracy bibliotekarza nierzadko pojawiają się sądy
o tym, że jest to zawód niezbyt atrakcyjny: nudny, rutynowy... Pozwoli Pani,
że powołam się tutaj chociażby na wyniki sondażu ankietowego, przeprowadzonego na 90-osobowej grupie dolnośląskich bibliotekarzy oraz studentów
bibliotekoznawstwa, który drukowany
był w nr 1 „Poradnika Bibliotekarza”
z 2004r. Wynika z nich, że „otoczenie
postrzega pracę w bibliotece jako zajęcie łatwe, nudne, źle opłacane, wykonywane przestarzałymi metodami i narzędziami oraz nie wymagające specjalistycznego wykształcenia”,
bibliotekarka natomiast jest zdaniem
ankietowanych „osobą nie rzucającą
się w oczy, przezroczystą, nieciekawą,
nudną i smutną”. Jak dowodzą wskazane przeze mnie wyniki ankiety mamy
tutaj do czynienia z wyraźnie negatywnym obrazem zawodu i wizerunku osób
pracujących w bibliotekach. Czy zgadza
się Pani z powyższymi sugestiami?
• Myślę, że stereotypy nie zawsze utrwalają to, co jest prawdziwe, a przede wszystkim, wraz z postępującym czasem, pod
wpływem ciągłego rozwoju kształtujących je okoliczności zawsze ulegają pewnym przeobrażeniom. Tak chyba też jest
w przypadku nieco archaicznego już społecznego wyobrażenia o tej nudnej i rutynowej pracy bibliotekarza. Sama uważam
się za osobę żywiołową, energiczną, potrzebującą ciągłego działania do optymalnego samopoczucia, a praca w bibliotece
od samych jej początków, dostarczała mi
wiele satysfakcji i była dla mnie formą samorealizacji... Zakres obowiązków bibliotekarza nie ogranicza się jedynie do gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych. Zajmujemy się
również gromadzeniem i opracowywaniem
dokumentacji dotyczącej dziejów Leżajska,
wielkiego zaangażowania, inwencji twórczej wymaga od nas potrzeba organizowania różnorodnych akcji, których celem jest
szeroko rozumiana promocja czytelnictwa
i rozpowszechniania wiedzy o książce na
terenie Leżajska i okolic. Sądzę, że zawód
bibliotekarza w praktycznym zastosowaniu w dużej mierze przypomina pracę lokalnego animatora kultury.
• Ważnym wydarzeniem w rozwoju Waszej instytucji była ostatnia edycja programu „Ikonka”, w ramach której Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy,
oprogramowanie oraz zapewnia bibliotekarzom szkolenia w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu... Czy mogła by Pani opowiedzieć o praktycznych
efektach realizacji ministerialnego programu w podległej Pani placówce?
• Rzeczywiście... Udział w programie
„Ikonka” ma duży wpływ na rozwój i zmianę wizerunku Biblioteki Publicznej. Głównym celem programu jest zapewnienie
bezpłatnego i łatwego dostępu do Internetu jak największej liczbie mieszkańców,
szczególnie na terenach wiejskich i małych
miejscowości. W ramach realizacji tego
programu w Bibliotece Publicznej od 1 lutego br. została otwarta bezpłatna czytelnia internetowa, z której mogą korzystać
nie tylko nasi czytelnicy, ale cała zainteresowana społeczność. Jedynym warunkiem
korzystania z naszej czytelni, jest koniecz-
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ność wcześniejszego zapoznania się z treścią, a następnie przestrzegania zasad jej
regulaminu. Warto przypomnieć, że znajdująca się u nas czytelnia internetowa ma
służyć wyłącznie celom edukacyjnym, stąd
nie pozwalamy użytkownikom na uruchamianie programów do prowadzenia pogawędek internetowych typu CHAT, IRC,
ICQ, jak również na wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Poza tym osoby
użytkujące sprzęt w czytelni internetowej
mogą korzystać wyłącznie z programów
i baz zainstalowanych na komputerze –
nie pozwalamy na instalowanie programów pochodzących z poza Biblioteki, ani
na korzystnie z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów
na CD-ROM lub filmów na DVD. Wspólnie
z opiekunem czytelni internetowej – Małgorzatą Szczęch uważamy, że jest ona bardzo potrzebnym, szczególnie przydatnym
dla maturzystów i studentów uzupełnieniem naszej czytelni jaką stanowi księgozbiór podręczny.
• Na zakończenie rozmowy chciałam
jeszcze prosić o uchylenie nam rąbka
tajemnicy w sprawie najbliższych projektów i planów organizacyjnych dotyczących działalności Biblioteki Publicznej Leżajsku.
• Biblioteka Publiczna corocznie organizuje uroczyste obchody świąt okolicznościowych. Podobnie i w tym w roku,
z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek
przygotowujemy otwartą wystawę książek
wydanych na początku ubiegłego stulecia
i kompozycji kwiatowych z bibuły i papieru wykonanych przez Martę Zdeb. Również
na maj, z jednej strony w ramach ogólnokrajowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, z drugiej w ramach obchodów Roku
Andersena, przewidujemy głośne czytanie
bajek Andersena przez osoby znane oraz
przy współpracy z Biblioteką Szkolną przy
Szkole Podstawowej nr 2 – ogłoszenie konkursu plastycznego „Baśniowy świat Andersena”. Z okazji Dnia Matki odbędzie się
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu powiatowego pod tytułem „Upominek dla mojej mamy”, natomiast z okazji Dnia Dziecka, planujemy spotkanie z dziećmi klas
pierwszych, podczas którego zostaną one
uroczyście pasowane na czytelników, będą
też mogły oglądać inscenizację bajki „Jaś
i Małgosia” przygotowaną przez pracowników Biblioteki. Także w najbliższym miesiącu planujemy zorganizować spotkanie
autorskie z Henrykiem Atemborskim połączone z promocją jego książki pod tytułem „Rowerem dookoła Europy”. Dodatkowo warto wspomnieć też i o tym, że już niedługo rozpocznie się w Bibliotece Publicznej cykl warsztatów artystycznych prowadzonych przez twórcę ludowego – Martę
Zdeb. Oczywiście mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie projekty dotyczące
najbliższej działalności Biblioteki Publicznej w Leżajsku są wystarczająco atrakcyjne dla naszych czytelników. Chciałabym
też na zakończenie serdecznie zachęcić ich
do jak najczęstszego korzystania nie tylko
z naszej czytelni internetowej i księgozbiorów, ale również do wspierania i uczestniczenia w proponowanych przez nas zajęciach i uroczystościach kulturalnych.
• Za rozmowę serdecznie dziękuję, życzę też nowych pomysłów i dalszych sukcesów zawodowych.

Oj! Bedzie weselisko

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
jest inicjatorem projektu, jakim jest widowisko obrzędowe przedstawiające wesele Ziemi Leżajskiej sprzed stu lat, pt. „Oj
bedzie, bedzie wesele”. Pierwsza część pt.

„Weselny prolog” została zaprezentowana
na XVII Wojewódzkim Konkursie „Ludowe
obrzędy i zwyczaje” w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Tyczynie 17 kwietnia
br. zajmując tym samym w konkursie drugie miejsce.
Wystawiony fragment obrzędu, weselny
prolog w trzech odsłonach, który poprzedza dzień ślubu ukazał zmówiny, wiechowiny i swaszczyny. Pierwsze dwie sceny
rozgrywające się u panny młodej pokazały zwyczaje strojenia przez drużki wiechy,
czyli drzewka świerkowego, laski starosty, robienia bukiecików dla drużbów oraz
wiły wianek dla młodych. Trzecia scena
to swaszczyny, czyli przyjęcie w dzień wesela, zorganizowane przez swaszkę – starościnę dla drużek i drużbów. W barwny
sposób ukazane również zostało strojenie
korowalu – weselnego chleba. Wszystkim
czynnościom towarzyszyły ludowe przyśpiewki i muzyka.
Na ostateczny werdykt XVII Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe obrzędy i zwyczaje” składały się autentyczność przedstawianych obrzędów i zwyczajów, tradycyjne stroje i pieśni oraz użycie autentycznych akcesoriów, dawnych narzędzi
i sprzętu. To wszystko posiadało ww. widowisko plasując się ex-aequo na drugim
miejscu z Zespołem Obrzędowym „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego.
Pierwsze miejsce przypadło dla zespołu
„Futomianie” z Futoma za spektakl pt.
„Sprzedawanie swaszki”. Tyczyński konkurs organizowany jest rokrocznie przez
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie –
Spotykamy się po to, aby poprzez zabawę i wasz wysiłek zarejestrować te
dawne zwyczaje i obrzędy by mogli z tego korzystać inni – powiedział Lesław
Wais, były dyrektor WDK Rzeszów, kierownik działu współpracy z samorządami i upowszechniania kultury. Nadmienił również, że w WDK w Rzeszowie znajduje się jedna z najbogatszych filmotek
z nagraniami obrzędów i zwyczajów tego
regionu.
Widowisko obrzędowe „Oj, bedzie, bedzie wesele” to również projekt, jaki zyskał przychylność i akceptację w programie „Działaj Lokalnie IV” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Funduszem Lokalnym Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim
Stowarzyszeniu Rozwoju. Za co uzyskany
został grant w wysokości 6350 zł. Celem
Programu „Działaj Lokalnie IV” jest pomoc
w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie
definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.
To właśnie w ramach realizacji projektu odbywały się spotkania grupy inicjatywnej „Razem możemy więcej”, będącą
zarazem twórcą całego przedsięwzięcia,
w skład której wchodzą animatorzy kultury z Leżajska, Giedlarowej i Kuryłówki.
Przeprowadzone zostały również wywiady
ze starszymi mieszkańcami naszego regionu na temat obrzędów weselnych, które
były podstawą do opracowania scenariusza. Profesjonalizmu całemu przedsięwzięciu dodały konsultacje z muzykiem, który ustalał obsadę muzyczną, wokalną i taneczną oraz etnografem w sprawie ustalenia kostiumów ludowych i wprowadzenia
poprawek do scenariusza.
To wszystko przyczyniło się do jak najbardziej wiarygodnego oddania obrazu dawnego wesela, którego całość będzie można
podziwiać w Leżajsku 12 czerwca br. oraz
Giedlarowej i Kuryłówce 5 i 19 czerwca. Już
teraz twórcy tego widowiska otrzymali zaproszenie na Wielokulturowy Festiwal Galicja, na którym wystąpią 24 czerwca br.
w Krasiczynie, w scenerii tamtejszego zamku, a 21 maja br. wystąpili w Sokołowie
Podlaskim na IV Europejskich Nadbużańskich Spotkaniach Folklorystycznych.

Marek Smycz

I Przegląd Dorobku
Artystycznego
Domów i Ośrodków
Kultury

15 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku
Kultury w Jarosławiu odbył się I Przegląd
Dorobku Artystycznego Domów i Ośrodków Kultury.
Na zaproszenie organizatorów w uroczystości tej wzięło udział pięć instytucji kulturalnych z terenu dawnego województwa
przemyskiego: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie, Gminny Ośrodek Kultury w Tryńczy,
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
oraz w roli gospodarza – Miejski Ośrodek
Kultury w Jarosławiu.

Zespół taneczno-estradowy „Fajne
Gienki”.
Pomysł zorganizowania przeglądu zawdzięczamy obecnej dyrektor MCK w Jarosławiu Teresie Piątek. Uroczyste spotkanie z reprezentacjami zaproszonych
Domów i Ośrodków Kultury miało w jej
projekcie pełnić przede wszystkim funkcję poznawczo-integracyjną, a poprzez wymianę osiągnięć i doświadczeń w zakresie
działalności doprowadzić do ich przyszłej
współpracy.
Właściwy przegląd dorobku artystycznego wspomnianych instytucji został poprzedzony kameralno-dyskursywnym spotkaniem integracyjnym, w którym uczestniczyły osoby odpowiedzialne za rozwój życia politycznego i kulturalnego naszego regionu. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: wicemarszałek województwa podkarpackiego
Tadeusz Sosnowski oraz przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego
Krzysztof Kłak; przedstawiciele władz miasta Jarosławia: zastępca burmistrza Marian Muzyczka, wiceprzewodniczący Rady
Miasta Wacław Spiradek, wicestarosta powiatu jarosławskiego Janusz Kołakowski,
burmistrz miasta Radymna Marek Lechowicz; wójt gminy Tryńcza Pan Ryszard Jędruch; pełnomocnik burmistrza do spraw
promocji miasta Leżajska Wojciech Wirski;
dyrektorzy zaproszonych Domów i Ośrodków Kultury: z Lubaczowa Andrzej Kindrat, z Leżajska Maria Horoszko, z Radymna Marek Lechowicz, z Tryńczy Henryk Chruściel, z Przeworska Andrzej Kowalski, obecny był też przedstawiciel MDK
w Rzeszowie – główny instruktor Lesław
Wais, a także inni przedstawiciele stowarzyszeń kulturalnych.
Jako pierwszy w przeglądzie zaprezentował się MOK z Lubaczowa. W przygotowanym programie artystycznym wystąpiły
zespoły instrumentalne „Sobiescy”, „Rock
Jazz”, zespół wokalny „UHU”, zespoły taneczne: „Break Dance”, „Iskierki”. MCK
w Leżajsku przygotowało program artystyczny pod tytułem „Śpiewam i tańczę”.
W jego realizacji udział wzięli członkowie
prowadzonego przez Dorotę Wylaź zespołu
taneczno-estradowego „Fajne Gienki”, prowadzonego przez Andrzeja Wylazia zespołu
tańca towarzyskiego „Plus” oraz kierowanej przez Bartłomieja Urbańskiego – grupy

wokalnej „Meritum”. MOK z Radymna wystąpił z programem artystycznym, „Muzyka łączy pokolenia”, w trakcie którego pojawili się na scenie wykonawcy z Zespołu
Muzyki Dawnej „Capella Antiqua”, soliści
Studia Piosenki MOK, zespoły wokalne:
„Kajtek”, „Akord”, „Swing-time”, oraz taneczne: „Wielokropek” i „Flawer”. W programie GOK z Tryńczy zaprezentowała się
Grupa Kabaretowa „An-Zo”, Kapela Ludowa z Gniewczyny oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy. W prezentacji kolejnego z zaproszonych instytucji kulturalnych – MOK w Przeworsku wystąpiła Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”, zespół
wokalny „Synkopa” oraz Dziecięcy Zespół
Tańca Ludowego „Jabłoneczka”.
Jako ostatni w przeglądzie swój program artystyczny przedstawił gospodarz
spotkania – MOK w Jarosławiu. Wystąpiły w nim kolejno: Reprezentacyjny Chór
Mieszany „Jarosław”, Teatrzyk Dziecięcy
Wiercidryle”, kwartet smyczkowy „Amadeus”, oraz Zespoły Tańca Współczesnego: „UFO” i „Flekes”.
Chociaż propozycja zorganizowania
Przeglądu Dorobku Artystycznego Domów i Ośrodków Kultury początkowo wywoływała wiele wątpliwości i głosów dosyć
sceptycznych, to już sama jej realizacja
dla wszystkich okazała się miłym zaskoczeniem. Gospodarze uroczystości wyrażali zaproszonym uczestnikom wdzięczność
za przygotowanie i zaprezentowanie atrakcyjnych programów artystycznych. Dyrektor MOK w Jarosławiu wspólnie z Zastępcą Burmistrza Jarosławia wręczyli wszystkim uczestnikom symboliczne upominki
w postaci szklanych wazonów z herbami
miast i gmin uczestniczących w I Przeglądzie. Co warto też przypomnieć, szczególnie dużo entuzjazmu w trakcie występów
pośród zgromadzonej na sali widowiskowej w Jarosławiu Publiczności wywołały
występy zespołów reprezentujących MCK
w Leżajsku. Nasi młodzi artyści – tancerze i piosenkarze z zespołów: „Fajne Gienki”, „Plus” oraz „Meritum” i tym razem
nas nie zawiedli. Przedstawiony przez nich
program wokalno-taneczny pod tytułem
„Śpiewam i tańczę”, w ocenach profesjonalistów faworyzowany, zyskał wiele uznania i gratulacji, a przede wszystkim dobrze
zareklamował kondycję działalności kulturalnej na terenie Leżajszczyzny. Uczestnicy
imprezy kulturalnej w Jarosławiu dziękowali organizatorom za zaproszenia, dobrą
organizację i przede wszystkim gościnne
przyjęcie. Wydaje się, że jedynym, choć
dosyć poważnym mankamentem uroczystości była mała sala widowiskowa MCK
w Jarosławiu, która powodowała, że niestety nie „wszyscy oglądali wszystkich”.
Jak to zasugerowała pomysłodawczyni
uroczystości, warto pomyśleć już teraz
o tym, aby ewentualna kontynuacja Przeglądów odbywała się nie tyle w przestrzeni
zamkniętej, co po prostu w plenerze.
Ponieważ wartościowe akcje zasługują
na to, by były kontynuowane – wszystkim
uczestnikom I Przeglądu Dorobku Artystycznego życzymy udanej realizacji zadeklarowanej współpracy i już dziś czekamy
na kolejną edycję podobnych spotkań.

Monika Stachurska

Środowisko
w plakacie

Zakończyła się już piąta edycja powiatowego, profilaktycznego konkursu plakatowego „Eko-Mleko żyj czysto
i zdrowo”. W konkursie udział wzięły
dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu. Prace można było oglądać do końca marca w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury.
Celem konkursu było uświadomienie
konieczności ochrony środowiska i dbałości o czystość otoczenia. Propagowanie

zdrowych nawyków żywieniowych oraz
popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży
zdrowego i aktywnego stylu życia również
składały się na nadrzędne cele imprezy.
Wszystkie prace oceniane były przez komisję konkursową w składzie: Alina Hasiak,
Janina Kupras oraz Dorota Kostek.
Uczestnikom przyznano nagrody i wyróżnienia. Dodatkową nagrodą ma być
jeszcze wyjazd plenerowy, tak jak miało
to miejsce w roku ubiegłym gdzie 30 laureatów czwartej edycji wyjechało w Bieszczady. W tym roku miejsce nie jest jeszcze znane, a wybiorą go sami uczestnicy.
Publiczności swoim głosem umilały czas
dziewczyny z grupy wokalnej „Meritum”.
Burmistrz Miasta Leżajsk Tadeusz Trębacz uważa podjęty temat za jak najbardziej przyszłościowy, a zwracając się do
młodzieży podkreślił: – to od was młodych
ludzi zależy przyszłość naszego środowiska.
Konkurs zorganizowany był przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
i MCK w Leżajsku. Sponsorami byli Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo
Powiatowe.

Marek Smycz

Fot. Damian Wyszyński

Współpraca
bez barier

Od pewnego czasu Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Dobry Dom” z Woli Zarzyckiej. Obie instytucje starają się wspólnie
organizować różne imprezy, wystawy czy
tak jak w ostatnim czasie warsztaty malarskie i fotograficzne. Te ostatnie będą w dalszym ciągu kontynuowane. Już w maju
przewidziany został plener malarski i fotograficzny, o którym będzie można przeczytać w następnym numerze BM.
– Majowy plener będzie dla uczestników okazją do nabycia nowych umiejętności, będziemy mogli praktycznie wypróbować się, nigdy wcześniej nie mieliśmy styczności z tego typu zajęciami
– powiedział Marek Piechuta, uczestnik
przyszłego pleneru.
Warsztaty są częścią projektu „Klub
aktywnego rozwoju” w ramach programu Działaj Lokalnie IV Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Funduszem Lokalnym Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim
Stowarzyszeniu Rozwoju.

Marek Smycz

Kwiaty malowane

W poniedziałek 18 kwietnia br. w MCK
w Leżajsku odbyło się kameralne spotkanie artystów z Klubu Plastyka, podczas
którego w wiosennej – i co już stało się tradycją „Słonecznych”, poetyckiej atmosferze
– uroczyście otwarto wystawę pod tytułem
„Kwiat w malarstwie i koronce”.

(ms)

21

•••

dzień za dniem

Czar Achmatowej

Drugie Spotkanie z Literaturą Rosyjską w Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku było wydarzeniem, którego
rangę potwierdził honorowy patronat
Dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki
i Kultury w Warszawie Radcy Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – Włodzimierz Zajczykow.
Było nim (23 stycznia br.) kolejne spotkanie z Jerzym Fafarą – znawcą i wielbicielem literatury rosyjskiej.
Pozostając pod wielkim urokiem rosyjskich twórców, postanowiliśmy wprowadzić ich twórczość w naszą codzienność.
A przez ten fakt nadać jej wymiar ponadczasowy i ponadkulturowy. Ponowne spotkanie z literaturą rosyjską skupiło swoją
uwagę na twórczości Anny Achmatowej –
autorki „Reguiem”, opisującej w utworze
cierpienie ofiar totalitaryzmu i ich beznadziejną walkę z systemem oraz na twórczości poetów z jej kręgu: Mikołaja Gumilowa, Aleksandra Błoka, Konstantego
Balmonta.
Wystrój sali, dekoracje, impresje gitarowe w wykonaniu pani Eweliny Pempuś,
nauczycielki języka angielskiego, przeniosły nas na rosyjską prowincję początków
XX wieku. Przy samowarze, w blasku świec
w nastrój rosyjskiej poezji wprowadzili nas
Anna Achmatowa oraz Mikołaj Gumilow,
w których postacie wcielili się uczniowie:
Kinga Chaberska i Andrzej Czerwonka
z klasy 1 TG prezentując mini-dramę złożoną z wiersza „Ja i Pani” oraz „Żyć nauczyłam się prosto”. Słuchając fragmentów „Reguiem” Anny Achmatowej recytowanych przez Ewelinę Łętowską i Barbarę Zwolak z klasy 1TG, przeżywaliśmy
na nowo ogrom cierpienia ludzi żyjących
w czasach stalinowskiego terroru.
Pieśni Bułata Okudżawy śpiewane przez:
Justynę Kotulską z klasy 2TA, Dorotę
Kozę, Bernardetę Sochę i Justynę Łoin
z klasy 3LA oraz Mateusza Filarowskiego z klasy 3TF przy mistrzowskim akompaniamencie szkolnego Zespołu Muzycznego w składzie: Dariusz Figiela z klasy
5TB, Kamil Moskal z klasy 3 TF oraz Tomasz Kuca z klasy 5 TF ujęły wszystkich
wrażliwością, powodując to, że dla każdego uczestnika stało się zrozumiałe to, co
nazywamy „rosyjską duszą”.

Aleksandra Kołodziej

Angielski
z piosenką w „Trójce”

Po roku obecności naszego kraju w Unii
Europejskiej zainteresowanie językiem
angielskim wydaje się być uzasadnione.
Szczególnego znaczenia nabiera nauka języka obcego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz popularyzowanie
go wśród uczniów w różnych formach.
Na ciekawy sposób popularyzacji języka angielskiego wpadła Szkoła Podstawowa nr 3, w której odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Zorganizowała go dwójka anglistów tej
szkoły: Joanna Mazurek i Maciej Peszko. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich leżajskich szkół podstawowych. Każda ze szkół wyłoniła w drodze eliminacji 5 swoich reprezentantów.
Wszyscy oni wykonywali utwory w języku angielskim, czemu trudno się dziwić,
gdyż właśnie tego języka uczą się leżajscy uczniowie. Wykonawcy śpiewali piosenki mając do wyboru podkład muzyczny lub swój własny akompaniament. Repertuar był bardzo zróżnicowany, chociaż
przeważały piosenki popularne i lubiane
przez uczniów, m.in. z repertuaru Eltona
Johna, Pink, Michaela Jacksona, Louisa
Armstronga, zespołu The Beatles, ABBA.
Soliści i zespoły wykazały się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, słuchem muzycznym, możliwościami wokal-
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nymi oraz pomysłowością w układach choreograficznych.
Wykonawców oceniało jury w składzie:
Anna Ożóg – nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej, Dorota Wylaź – instruktor Miejskiego Centrum Kultury i Grzegorz Wziątka – nauczyciel ze Szkoły Muzycznej w Leżajsku. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż niewątpliwie wielu uczestników konkursu zasługiwało na wyróżnienie. Ostatecznie I miejsce zdobył bezkonkurencyjny Kacper Burda z SP Nr 1 pod
kierunkiem p. Barbary Mazurek za brawurowe wykonanie piosenki Eltona Johna z filmu „Król Lew”: „Can you feel the
love tonight”. II miejsce przypadło Monice Długoń, również z SP Nr 1 (opiekun –
p. B. Mazurek), która zaśpiewała piosenkę
„Here I am” zespołu Wilki, akompaniując
sobie na gitarze. III miejsce – zajął zespół
„Followers” z SP Nr 2 pod opieką p. Małgorzaty Murdzi, który wystąpił z piosenką
„I will follow him”. Jury przyznało również
dwa wyróżnienia: Ani Czapli z SP Nr 3
(opiekun – p. Joanna Mazurek) i Wiktorii
Grabarz, najmłodszej uczestniczce konkursu z SP Nr 1 ( opiekun – p. Paulina
Grzenkowicz ) Przygotowaniem muzycznym uczniów zajęli się: Konrad Oniszczuk
z SP 1, Piotr Domaradzki z SP 2 i Paweł
Paluch z SP 3.
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody
w postaci słowników, książek w języku angielskim i gadżetów, które zostały ufundowane przez p. dyrektor SP Nr 3 Elżbietę Dmitrowską-Kaduk oraz wydawnictwo
LONGMAN. Wszyscy uczestnicy otrzymali
również dyplomy. Henryk Świta – pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty, który wręczał nagrody zwycięzcom, pogratulował organizatorom cennej inicjatywy i sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz zaproponował, aby w przyszłym roku szkolnym
SP Nr 3 – gospodarz imprezy rozszerzył formułę konkursu na cały powiat leżajski.
Końcowym akcentem był koncert laureatów.

(er)

Konkurs
ekologiczny

6 kwietnia br. komisja w składzie: przewodniczący: Władysław Pyż, dyrektor Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, członkowie: Maria Hanus, kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Leżajsku,
Beata Jodkowska, inspektor ds. ochrony
środowiska przy Urzędzie Miejskim w Leżajsku dokonała oceny prac powiatowego
konkursu ekologicznego pod hasłem „Jedna jest Ziemia jak jedno jest Słońce”.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku: Elżbieta Berestka, Lucyna Dąbrowska, Marta Orłowska. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: formy przestrzenne i plakaty. Nadesłano 4
formy przestrzenne i 53 plakaty z sześciu
gimnazjów powiatu leżajskiego: w Brzózie
Królewskiej, Giedlarowej, Grodzisku Dolnym, Grodzisku Górnym, Sarzynie i Leżajsku.
Komisja nagrodziła 25 prac. Ze względu na wysoki poziom prac, dużą ich pomysłowość, czasochłonność wykonania
komisja przyznała po kilka równorzędnych miejsc.
I miejsce w kategorii prac przestrzennych otrzymali: Paulina Kulpa (Grodzisko
Górne), Karolina Porada Leżajsk), Karolina Wiatr (Leżajsk), Marcelina Gałka (Leżajsk).
W dziedzinie plakatów I miejsce zdobyli: Joanna Tomala (Leżajsk), Agata Wiech
(Giedlarowa), Marta Hołota (Giedlarowa).
II miejsca otrzymali: Seweryn Kwieciński
(Leżajsk), Paulina Sztaba (Sarzyna), Klaudia Świeżawska (Leżajsk), Katarzyna Bro-

dowicz (Leżajsk). Miejsca III: Joanna Sztyrak (Leżajsk), Damian Półtorak (Leżajsk),
Aneta Kania (Leżajsk), Jadwiga Pelc (Grodzisko Górne), Katarzyna Kowalska (Brzóza Królewska), Joanna Kozak (Grodzisko
Dolne), Małgorzata (Sieńko Giedlarowa),
Bogdan Pietraszek (Sarzyna). Wyróżnienia: Anna Wróbel (Leżajsk), Monika Kusy
(Leżajsk), Marta Dec (Brzóza Królewska),
Katarzyna Konieczny (Grodzisko Dolne),
Bożena Urban (Brzóza Królewska), Małgorzata Wachnik (Grodzisko Górne).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy, a uczniowie nagrodzeni dodatkowo – nagrody książkowe. Podsumowanie
konkursu wraz z rozdaniem nagród odbyło się 22 kwietnia br. w Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku.

(od)

Spotkanie
wielkanocne

Tradycyjnie w Internacie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku 17 marca br. odbyło się spotkanie wielkanocne. W przygotowanie owego spotkania zaangażowani byli wszyscy
pracownicy i wychowankowie. Zaproszeni goście, rodzice wychowanków, nauczyciele i wychowawcy mieli okazję obejrzeć
program artystyczny przygotowany według scenariusza opracowanego przez Beatę Kaszycką, Izabelę Majcherczyk oraz
Katarzynę Sobuś. Nad oprawą muzyczną
czuwały uczennice Zespołu Szkół im. B.
Chrobrego w Leżajsku. Występy wychowanków odbywały się na tle grobu Pana
Jezusa. Dzieci wystąpiły w strojach zaprojektowanych przez panią Alę Skórę.
W wielkim wiklinowym koszu siedzieli wychowankowie z „grup życia” przebrani za
pisanki i wielkanocne kurczaczki. W trakcie przedstawienia panowała iście świąteczna atmosfera. Pierwsza część całości
spotkania nawiązywała do Męki Pańskiej.
Dzieci, pięknie przygotowane i odświętnie
ubrane, z wielką powagą recytowały wyuczone wiersze.

Część kolejna była przeprowadzona już
w radosnej atmosferze. Dzieci opowiedziały o świątecznych tradycjach i Wielkanocy. Mali artyści po wspaniałym występie
za zaangażowanie w przygotowanie spotkania otrzymali słodycze podarowane im
przez pana Franciszka Hanusa. Zaproszeni goście zostali obdarowani przez dzieci
skromnymi podarkami, którymi były koszyczki ze święconką. Ze Świętami Wielkiej Nocy nieodłącznie kojarzy się stół zastawiony potrawami z jaj. I na tym spotkaniu nie zapomniano o tradycji. Wszyscy
uczestniczący w uroczystości – gospodarze i goście podzielili się jajkiem, a następnie skorzystali z poczęstunku. Na stołach
znalazły się piękne babki, które podarowali właściciele ciastkarni „Rafael”.

(bk)
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sport

GUKS Leżajsk
na Mistrzostwach
Polski

Biorący udział w tym roku w Podkarpackiej Lidze Młodzików w piłce siatkowej,
siatkarze z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku sprawili wszystkim miłą niespodziankę. Podopieczni Tomasza Kisielewicza zajęli w ostatecznej klasyfikacji drugą
pozycje i wywalczyli awans do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce
Siatkowej.
Jest to spore osiągnięcie tej drużyny,
biorąc pod uwagę fakt, że najczęściej grali oni w lidze z rywalami o rok starszymi od siebie. Droga do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski nie była tak łatwa, choć po
I rundzie spotkań GUKS znajdował się na
czele tabeli. Już w pierwszej kolejce rundy rewanżowej naszym siatkarzom zimny prysznic sprawiły drużyny z Rzeszowa
i Stalowej Woli, wygrywając z nami w hali
leżajskiego gimnazjum oba spotkania. Podziałało to chyba mobilizująco na młodych
siatkarzy z Leżajska, ponieważ wygrali oni
wszystkie pozostałe mecze (między innymi
z tak groźnymi przeciwnikami jak Karpaty
Krosno, Wisłok Strzyżów czy Błękitni Ropczyce), nie tracąc przy tym żadnego seta.
Dzięki temu Ćwierćfinał Mistrzostw Polski
stał się faktem.
8 kwietna br. drużyna Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku udała się na turniej
ćwierćfinałowy do Bełchatowa, aby walczyć o Półfinał Mistrzostw Polski z takimi znaczącymi drużynami jak Skra Bełchatów, STS Skarżysko-Kamienna i Dobry
Wynik Kraków. W pierwszym dniu turnieju GUKS Leżajsk po zaciętej walce pokonał
STS Skarżysko-Kamienna 2:1 w setach.
W drugim meczu z kandydatem do medalu
Mistrzostw Polski Skrą Bełchatów walka
była wyrównana, o czym świadczy wynik
pierwszego seta, zakończonego wynikiem
31:29 dla Skry. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Skry. W drugim
dniu turnieju Leżajsk spotkał się z drużyną z Krakowa, a stawką było właśnie zajęcie drugiego miejsca w turnieju i zdobycie awansu do Półfinału Mistrzostw Polski. I tu można mówić o ogromnym pechu naszej drużyny, bowiem pod koniec
pierwszego seta, wygranego przez GUKS
Leżajsk, kontuzji ręki doznał najlepiej
punktujący zawodnik leżajskiego zespołu Piotr Wojtyna i musiał z tego powodu
opuścić plac gry. To odbiło się na dalszej
grze naszego zespołu i mimo wielkiej ambicji pozostałych zawodników leżajszczanie ulegli krakowianom 1:2 w setach, zajmując trzecie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym, co i tak jest dużym osiągnięciem tego zespołu.
Duże podziękowania należą się dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku
Władysławowi Pyżowi, który nie szczędzi
środków finansowych na rozwój młodzieżowej siatkówki, sponsorując między innymi wyjazd na taki turniej jak ten w Bełchatowie. Podziękowania także należą się
prezesowi nowo utworzonego klubu siatkarskiego „Feniks” w Leżajsku Januszowi Zygmuntowi za wszelką pomoc udzieloną tej drużynie.
Skład drużyny młodzików GUKS Leżajsk: Piotr Wojtyna, Marcin Baran, Jakub Zygmunt, Mateusz Kamiński, Szymon Tuptoński, Paweł Zygmunt, Michał
Cymerman, Arkadiusz Bosak, Kazimierz
Maruszak, Mateusz Kuras, Dawid Sierżęga, Piotr Borkowski.

Tomasz Kisielewicz

Zawody pływackie w „Oceaniku”
Puchary
dla policjantów

O puchary Wojewódzkiego Komendanta Policji, Burmistrza Leżajska i dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku walczyli dzielnie 13 kwietnia br.
na krytym basenie „Oceanik” policjanci z Podkarpacia.
Wyzwanie przyjęły komendy powiatowe
Mielca, Stalowej Woli, Przeworska, Leżajska i – rzecz jasna – wojewódzka w Rzeszowie. Na starcie stanęło 60 panów i pań.
Rozegrano biegi na dystansach 200 i 100
metrów w różnych stylach oraz sztafetę
stylem zmiennym.
Rywalizacja była ogromna. Niektórzy
podwładni mieli wyjątkową okazję zmierzyć się ze swymi szefami, bowiem w zawodach uczestniczyli również Wojewódzki Komendant Policji Dariusz Biel i Powiatowy Komendant Policji w Stalowej Woli
Krzysztof Polak.

Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
wręcza puchar reprezentacji Mielca.

Najlepsze wyniki uzyskały reprezentacje Mielca, Stalowej Woli i Rzeszowa. Policjanci z tych trzech miast oraz policjantki
z Rzeszowa nie mieli sobie równych.
Podczas uroczystości wręczenia pucharów, medali i dyplomów zapowiedziano powtórkę za rok.

(bwl)

Wojewódzki Komendant Policji Dariusz Biel gratuluje stojącemu na najwyższym podium Krzysztofowi Polakowi, Powiatowemu Komendantowi Policji w Stalowej Woli.

Gimnazjada

21 kwietnia br. na basenie sportowym Pływalni Miejskiej „Oceanik”
w Leżajsku odbyły się zawody pływackie „Gimnazjada”. Był to półfinał wojewódzki, w którym wzięli udział reprezentanci dziewięciu gimnazjów z województwa
podkarpackiego, którzy podczas zawodów
o randze powiatowej, zorganizowanych we
wrześniu ub. r. w tym obiekcie sportowym
uzyskali najlepsze wyniki.
Startowało około 200 uczniów. W szafecie chłopców I miejsce zdobyła drużyna
Gimnazjum nr 1 w Przeworsku, II – Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, III – Gimnazjum w Nowej Sarzynie, a w sztafecie
dziewcząt leżajskie gimnazjalistki uplasowały się na trzeciej pozycji po swych koleżankach z Przeworska i Stalowej Woli.
W konkurencjach indywidualnych brylowali uczniowie z Przeworska.
Eugeniusz Josse, prezes PSZS w Leżajsku: – Z chwilą otwarcia basenu w Leżajsku, 1 września 2004 r., Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w naszym mieście postanowił zorganizować powiatowe
zawody w pływaniu szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
I takowe zawody odbyły się. Mając doświadczoną kadrę instruktorów i sędziów
pływackich – nauczyciele wychowania fizycznego z leżajskich szkół – zaproponowaliśmy Podkarpackiemu Wojewódzkiemu
Szkolnemu Związkowi Sportowemu organizację zawodów wyższego szczebla. Mamy
już za sobą półfinały wojewódzkiej licealiady w pływaniu, a teraz gimnazjady. Mam
nadzieję, że tego typu zawody pozwolą bardziej spopularyzować pływanie tutaj w Leżajsku i okolicach.

(bwl)
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zdrowie i uroda

Sposób
na zbędne kilogramy
Po przednówku sam organizm domaga
się nowalijek i nawet największemu smakoszowi mięsnych specjałów przyjdzie
ochota przegryźć je np. rzodkiewką.
Warzywa spożywane w surówkach i sałatkach dostarczają witaminy C, prowitaminy A, kwasu foliowego i surowego błonnika – tak ważnego, przy rozruszaniu „leniwych” po zimie jelit. Dodatek zapraw z olejów roślinnych, jogurtu, śmietany wzbogaca wartość odżywczą i chroni potrawy
przed utratą witamin, a także ułatwia ich
przyswajanie. Proponuję surówki, które
mogą być dodatkiem do dań mięsnych
i sałatkę jako samodzielną zakąskę.
Turecka sałatka ogórkowa
Składniki: 2 duże ogórki sałatkowe, ząbek czosnku, 3 łyżki 6 proc. octu winnego, 1/4 litra jogurtu naturalnego, 2 łyżki
drobniutko posiekanego koperku, 2 łyżki oleju sałatkowego, kilka świeżych listków mięty.
Wykonanie: Ogórki cieniutko obieramy, dzielimy wzdłuż na 4 części i kroimy
poprzecznie na cieniutkie plasterki, które
oprószamy solą i pozostawiamy przez 20
minut, by puściły sok. Posiekany na miazgę ząbek czosnku zalewamy octem i pozostawiamy na około 10 minut. Lekko ubity
jogurt łączymy z posiekanym koperkiem
i octem czosnkowym (przez sitko). Z ogórków odlewamy sok, polewamy je olejem sałatkowym a potem jogurtem. Po wierzchu
posypujemy listkami mięty posiekanymi
na grubo. Po wymieszaniu sałatki wkładamy na około 1 godzinę do lodówki aby
ją silnie schłodzić.
Surówka wiosenna z kwaszonej kapusty
Składniki: 400 g kwaszonej kapusty,
pęczek rzodkiewek, 2 łyżki pokrojonego
szczypiorku z dymki, łyżka posiekanej natki pietruszki, łyżka oleju słonecznikowego, sól, pieprz, cukier.
Wykonanie: Kapustę lekko odciskamy
z soku, kroimy, dodajemy szczypior i pokrojone w talarki rzodkiewki, natkę, olej.
Doprawiamy do smaku cukrem, solą i pieprzem. Schładzamy. Podajemy w szklanej
salaterce.
Sałatka winogronowa
Składniki: 100 ml soku z cytryny, 4
łyżki oleju słonecznikowego, 4 łyżki oleju arachidowego, 50 dag żółtego sera, 60
dag winogron, główka sałaty, 10 dag orzechów włoskich, sól, biały pieprz, cukier
do smaku.
Wykonanie: Sok z cytryny przyprawić
do smaku solą, pieprzem i cukrem, utrzeć
z olejem. Ser pokroić w słupki, winogrona
opłukane i osuszone – na połówki. Sałatę
porwać na kawałki, ułożyć w szklanej salaterce. Wsypać orzechy, ser i winogrona,
polać sosem. Podawać schłodzoną.
Uroczysty, rodzinny obiad, przyjęcie
komunijne nie może obyć się bez deseru.
Ciasta, torty, kremy – tak, ale największą
atrakcją zwłaszcza dla dzieci będą lody.
Podane w szklanych pucharach lub salaterkach, dobrane smakowo i kolorystycznie, polane syropem owocowym, sosem czekoladowym lub przykryte czapeczką z bitej śmietany. Można posypać je też
tartą czekoladą, orzechami lub udekorować owocami z syropu. A na koniec chrupiąca rurka – wafelek.
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Robi się coraz cieplej. Otwierasz szafę, żeby wyjąć letnią garderobę, przymierzasz sukienkę i... nie dopina się
w talii!! Nie masz zamiaru z niej zrezygnować, pozostaje ci szybko zgubić
zbędnie 2–3 kilogramy. Zastanawiasz
się jak to zrobić – zastosować dietę-cud
czy zapisać się na aerobik?
Nie ma takiej potrzeby. Jeśli chcesz
szybko wrócić do swojej sylwetki z poprzedniego lata, zacznij stosować 12 żelaznych zasad:
1. W ciągu dnia spożywaj pięć posiłków
– trzy główne (śniadanie, obiad, kolację), a pomiędzy nimi dwa mniejsze,
składające się z jogurtów lub owoców.
2. Unikaj nadmiaru tłuszczu – jeśli masz
do wyboru mięso i rybę, zjedz rybę, bo
przeważnie jest chudsza.
3. Zrezygnuj z gorących dań – porcja
mięsa na zimno dostarczy Ci mniej
kalorii niż kotlet prosto z patelni, a to
dlatego, że organizm musi je ogrzać
w przewodzie pokarmowym do temperatury ciała, co wiążę się z wydatkowaniem energii, czyli spalaniem kalorii!
4. Pij zimne napoje – z tego samego powodu. Trzeba kalorii, by je ocieplić.
5. Zachowuj się jak angielska królowa –
nie zjadaj wszystkiego, zostaw zawsze
na talerzu parę kęsów.
6. Jedz wolniej – każdy posiłek powinien
trwać 15–20 minut.
7. Ruszaj się – żeby schudnąć, wystarczy zacząć szybciej chodzić. Godzina
forsowanego marszu spowoduje spalanie większej ilości kalorii niż 30 min.
ganiania wokół domu.
8. Zawiąż sobie wstążkę wokół talii – to
stary sposób modelek. Z zawiązaną
wstążką chodź cały dzień, jeśli poczujesz, że Cię uciska, zmniejsz porcję
następnych posiłków.
9. Codziennie bież prysznic – powinien
trwać co najmniej 10 minut.
10. Otwieraj okna – przy 19°C w mieszkaniu organizm zacznie sam się „dogrzewać”.
11. Pamiętaj o przyprawach – ostre jedzenie to świetny sposób na wypocenie
kalorii.
12. Odpoczywaj czynnie – nie siedź bezmyślnie przed telewizorem.

•••

szachy
Kącik
szachowy

W obecnym wydaniu BM proponuję
kolejne szachowe zadania. Mam nadzieję, że rozwiązanie tych zadań nie sprawi
Wam trudności. Czekam jeszcze na rozwiązania pierwszego zadania z poprzedniego BM, które można przesyłać na adres:
koperniczek@poczta.onet.pl
Powodzenia!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe).
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Schudnąć pomoże Ci SURÓWKA
PIĘKNOŚCI stosowana już przez nasze babcie:
3–4 łyżki płatków owsianych zalej na
cała noc przegotowaną wodą (wystarczy 6
łyżek). Rano dodaj posiekane orzechy laskowe, starte jabłko, parę drobno pokrojonych suszonych moreli,1–2 świeże owoce np. kiwi lub pół pomarańczy, dopraw
łyżeczką miodu i sokiem z cytryny. Na koniec zalej odrobiną mleka lub dodaj rzadkiego twarożku. Surówka jest niskokaloryczna, ale sycąca. Doskonale więc może
zastąpić pierwsze śniadanie.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM:
Zadanie 2 – 1) Hf5, Kh4 2) Hh5 – mat,
zadanie 3 – 1) Kd4, e6 2)fe – mat, zadanie 4 – 1) Hc4, Gc6 2) Hb4 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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sport
Ogólnopolski turniej w „trójce”
W dniach 9–10 kwietnia br. Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” zorganizowały piąty już Ogólnopolski Turniej piłki
siatkowej o Puchar Burmistrza Leżajska,
w którym brali udział najmłodsi adepci tej
dyscypliny sportowej z czołowych ośrodków siatkarskich w kraju: UKS „Marlin”
Jastarnia (tegoroczny mistrz Polski w roczniku 1992 w Zabrzu), KS „Metro” Warszawa, UKS „Dwójka” Opole Lubelskie, MKS
V LO Rzeszów, UKS „Oczko” Białystok, UKS
„Siódemka” Rzeszów, UKS „Dwójka” Stalowa Wola, UKS SP nr 2 Leżajsk oraz gospodarze UKS „Trójka” Leżajsk.
W sobotę, 9 kwietnia, po przywitaniu
zespołów, trenerów i zaproszonych gości
przez dyrektor SP 3 Elżbietę Dmitrowską-Kaduk minutą ciszy w skupieniu uczczono
śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz
miasta Leżajska Tadeusz Trębacz.
Następnie szesnaście trzyosobowych zespołów z rocznika 1993 (V klasa) rozpoczęło eliminacje w hali sportowej SP nr 3 oraz
dziewiętnaście drużyn w roczniku 1992 (VI
klasa) podzielonych na dwie grupy w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku. Nad całością
organizacyjną czuwał jak zwykle nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 3 Jan
Mach, który był głównym inicjatorem zawodów. Po pierwszym dniu turnieju, którego poziom sportowy i organizacyjny stał
na wysokim poziomie, dało się już poznać
faworytów w poszczególnych rocznikach.
W niedzielę rozpoczęły się półfinały i mecze finałowe o poszczególne miejsca w turnieju. Po rozegraniu wszystkich spotkań
w roczniku 1993 I miejsce zdobył I zespół
MKS V LO Rzeszów , który w finale pokonał UKS „Dwójka” z Opola Lubelskiego.
Trzecie miejsce zdobyli siatkarze z Białegostoku, którzy pokonali swoich kolegów
z Warszawy. Na piątym miejscu uplasowali się gospodarze, czyli siatkarze z UKS
„Trójka” Leżajsk. W roczniku 1992 (VI klasa) I miejsce po bardzo widowiskowym meczu zdobyli mistrzowie Polski, czyli siatkarze UKS „Marlin” Jastarnia z Helu. Na
drugim miejscu uplasował się UKS „Dwójka’ Opole Lubelskie, na trzecim UKS „Siódemka” Rzeszów, IV miejsce zajął II zespół
z Jastarni, na piątym znaleźli się zawodni-

Ciężka końcówka
Pogoni

Leżajska Pogoń tak jak i inne drużyny
III ligi rundę wiosenną rozpoczęła z dwutygodniowym opóźnieniem. Początek rozgrywek napawał dużym optymizmem, remis w Krakowie z Hutnikiem oraz wygrana
u siebie z imienniczką ze Staszowa dawały nadzieję, iż zajęcie bezpiecznego miejsca
w tabeli rozgrywek to tylko kwestia najbliższych meczy.
Stało się jednak inaczej, drużyna przegrała ostatnie 4 spotkania, tym samym
przybliżyła się niebezpiecznie do strefy spadkowej. Miejmy nadzieję, że nasi
chłopcy w końcówce rundy zagrają z takim zaangażowaniem jak w ostatnim meczu z Motorem Lublin, (lecz z odrobiną
większego szczęścia)–i to będzie gwarantem utrzymania się w III lidze.
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cy z UKS „Trójka’ Leżajsk, dalej Białystok,
Stalowa Wola I, Rzeszów II, na dziewiątym
miejscu znaleźli się zawodnicy z UKS SP
nr 2 Leżajsk.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w każdej kategorii wiekowej otrzymali medale złote, srebrne i brązowe oraz puchary za osiem pierwszych miejsc. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczali Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, pełnomocnik Burmistrza
ds. oświaty, kultury i sportu Henryk Świta wraz z dyrektor SP nr 3 w Leżajsku panią Elżbietą Dmitrowską-Kaduk. Nagrody specjalne otrzymali wyróżniający się
zawodnicy: w roczniku 1993 Piotr Świst
z Rzeszowa został najwszechstronniejszym
zawodnikiem turnieju, Adam Fliszkiewicz
został najlepszym atakującym, natomiast
Daniel Ostaszewski z Białegostoku został
najlepszym rozgrywającym. W roczniku
1992 najwszechstronniejszym zawodnikiem został Dawid Popek z Jastarni, najlepszym rozgrywającym Marcin Budzisz
również z Jastarni oraz najlepszym atakującym Maciej Strawa z Opola Lubelskiego.
Przeprowadzenie turnieju było możliwe
dzięki zaangażowaniu wielu osób i sponsorów. Organizatorzy V Ogólnopolskiego
Turnieju minisiatkówki składają podziękowania Burmistrzowi miasta Leżajska
panu Tadeuszowi Trębaczowi za pomoc
Urzędu Miejskiego, jaką otrzymuje UKS
„Trójka” na organizację zawodów oraz wyjazdy naszych siatkarzy na podobne turnieje w kraju. Nasze działania i inicjatywy
wspierają ponadto: Prezes Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Jacek Głowacki, Zakłady Piwowarskie S.A. w Leżajsku i Alicja
Wołek, Firma „Orzech”. Szczególne słowa
podziękowania Dyrekcja SP nr 3 oraz zawodnicy UKS „Trójka” składają dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
panu Mieczysławowi Sroce za udostępnienie Hali widowiskowo-sportowej oraz za
pomoc w każdej inicjatywie. Dziękujemy
Piotrowi Dudkowi, sędziemu klasy międzynarodowej, na co dzień nauczycielowi Zespołu Szkół Technicznych, który nie
pierwszy raz zorganizował bezpłatną obsadę sędziowską oraz był zaangażowany
osobiście w sędziowanie Turnieju. Ponadto zawody sędziowali bezpłatnie: R. Koło-

dziej, P. Buszta, M. Rozwałka, M. Źięzio,
J. Szeser, D. Lic oraz M. Mazurek, M. Tokarz, N. Konior. Nad całością jak zwykle
czuwał sędzia główny Krzysztof Urbański
oraz Zbigniew Pudełkiewicz.
W organizację i przygotowanie Turnieju szczególnie zaangażowani byli nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych Leżajsku Piotr Foryt oraz Bogusław Jarek, którzy przygotowali halę widowiskowo-sportową, nagłośnienie oraz zajmowali się prowadzeniem sekretariatu zawodów przez
okres trwania Turnieju i nauczyciele SP
nr 3 w Leżajsku: Krystyna Kołcz, Elżbieta
Sobejko, Daniel Domagała oraz Lidia Kowalska higienistka szkolna.
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” wraz z trenerem Janem
Machem wszystkim serdecznie dziękują.

(jm)

Trzykrotni
zwycięzcy

W dniach 23–24 kwietnia br. odbył się
w Stalowej Woli V Turniej piłki siatkowej o Puchar Założyciela i Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej organizowany
z okazji Dni Otwartych tej uczelni. Uczestniczą w nim już od pięciu lat uczniowie
szkól średnich.
W tym roku w imprezie organizowanej
przez Klub Uczelniany AZS wzięło udział
8 drużyn dziewczęcych i 13 chłopięcych.
Zarówno siatkarki jak i siatkarze Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku zajęli pierwsze miejsca wygrywając ten turniej już po raz trzeci. Dziewczęta w finale
spotkały się z ZS NR3 Stalowa Wola odnosząc zwycięstwo 2:0, a chłopcy wygrali mecz o pierwsze miejsce z RCEZ NISKO
również 2:0.
W zespole siatkarek wystąpiły Małgorzata Bucior – kapitan, Natalia Wojnicka,
Paulina Pęcak, Marlena Bełz, Anna Półtorak, Paulina Pisarczyk, Marzena Andres.
Trener – mgr Adam Kowalski. Siatkarze
wystąpili w składzie: Mateusz Mazurek
– kapitan, Sławomir Mokrzycki, Mateusz
Dyjak, Piotr Gładysz, Jakub Tara, Marcin Konior, Mateusz Ożga, Marek Kamiński, Tomasz Bucior. Trener – mgr Zbigniew
Trębacz. Na zakończenie Turnieju rektor
uczelni prof. dr hab. Jan Chojka pogratulował zwycięskim zespołom, wręczając
puchary i nagrody rzeczowe, zaś trenerom
drużyn podziękował za profesjonalne przygotowanie zespołów do gry.
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Tabela po 24 kolejkach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Motor
Heko
Tłoki
Stal Rzeszów
Górnik
Kmita
Hutnik
Hetman
Wierna
Sandecja
Wisła II
Pogoń Leżajsk
Stal Stalowa Wola
Lewart
Pogoń Staszów
Polonia

mecze

punkty

bramki

z

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

50
48
47
42
41
40
38
36
26
25
24
24
23
22
21
20

42–14
43–27
40–18
33–25
34–18
38–28
31–17
27–34
25–33
21–37
23–30
26–28
17–28
18–34
18–43
14–36

14
14
13
13
11
11
10
10
7
6
7
5
5
6
6
5

r
8
6
8
3
8
7
8
6
5
7
3
9
8
4
3
5

p
2
4
3
8
5
6
6
8
12
11
14
10
11
14
15
14
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na ryby

Rozpoczęliśmy
sezon zawodów

17 kwietnia br. na zbiorniku Ożanna odbyły się zawody wędkarskie
„Rozpoczęcie sezonu”. Stawiło się 28
uczestników. Zwycięzcą został kol.
Andrzej Karcz, a kolejne miejsca zajęli koledzy: Rafał Kwieciński, Jacek
Rudziński, Maciej Kucharski, Zdzisław Gdula, Edward Kubis. Dopisały
przede wszystkim płocie, złowiono ich
w sumie ponad 70 kilogramów!

Spotkania
z młodzieżą

Jako Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej konsekwentnie realizuję program spotkań z młodzieżą szkolną. Nie jest łatwo pogodzić obowiązki w pracy z godzinami
nauki w szkołach. Aby się spotkać,
trzeba wykorzystywać do tego celu
urlop. Bardzo dziękuję dyrekcjom
Szkół i nauczycielom za ciepłe przyjęcie i przygotowanie spotkań.
• Gimnazjum w Brzózie Królewskiej
17 marca br. spotkałem się z członkami gimnazjalnego Kółka Ekologicznego w Brzózie Królewskiej. Zachęcałem m.in. do wzięcia udziału w konkursie. Przedstawiłem też specjalnie
przygotowaną prezentację o krainach
rzecznych.

• Zespół Szkół w Starym Mieście
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9
rano. Grupa młodzieży była bardzo
liczna więc był trochę stremowany...

• Szkoła Podstawowa w Wólce
Grodziskiej
Natomiast o godz. 13. Spotkałem
się z uczniami szkoły w Wólce Grodziskiej.

Przy okazji tych spotkań zachęcałem do wzięcia udziału w konkursie, o którym pisałem w poprzednim
Biuletynie. Przekazałem też pocztówki z wizerunkami ryb słodkowodnych
i ptaków chronionych. Komplety takich pocztówek (9 sztuk w komplecie) można również nabywać jako cegiełki wspierające działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk u skarbnika naszego koła w cenie 2,50 zł za komplet. Zebrane w ten
sposób pieniądze przeznaczymy na
wyposażenie straży. Aktualnie posiadamy w ofercie 4 komplety: Ptaki
chronione cz. 1 i 2 oraz Ryby Słodkowodne cz. 1 i 2. Zachęcamy do ich
nabywania.

Społeczna Straż Rybacka

Społeczna Straż Rybacka
(SSRyb.) podsumowała działalność
za I kwartał. Przejchaliśmy podczas
34 kontroli 1229 km, kontrolując
34 osoby – i aż 10 z nich naruszyło
przepisy. Przede wszystkim prowadziliśmy działania wspierające Państwową Straż Rybacką na naszym
terenie. PSR w czasie pierwszego
kwartału dokonała 6 kontroli z naszą Społeczną Strażą Rybacką, 2
kontrole z Leżajską Policją i 2 kontrole we własnym zakresie. To więcej niż w całym ubiegłym roku! Cieszę się również z tego, że do SSRyb.
wstąpiło sześciu nowych członków,
tym samym kolejne akweny wodne
będą obejmowane ściślejszą kontrolą i opieką.
Proszę o wyrozumiałość tych
wędkarzy, których SSRyb. kontroluje wielokrotnie, staramy się być
jak najmniej uciążliwi.
W tej chwili największym problemem jest brak wpisów do rejestrów, niektórzy wędkarze nie
zapoznali się ze zmianami, jakie
nastąpiło w przepisach – trudno
się zresztą dziwić, zebranie walne zgromadziło niewiele ponad 10
proc. członków koła, a były tam
omawiane szczegółowo wszystkie
te zmiany. Wykupując zezwolenie do wędkowania wędkarz godzi się z warunkami, jakie to zezwolenie obejmuje, jeśli nie zapoznał się z nimi wcześniej, przed ich
wykupieniem, teraz pozostaje mu
ich przestrzeganie. Umowy, jakie
zawarliśmy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie wyraźnie mówią o tym, że
jako PZW będziemy prowadzić rejestrację połowów – i to właśnie
poprzez rejestry, które otrzymuje
każdy wędkarz. Jeśli nie będziemy realizować tego zapisu umowy mogą być wypowiedziane. Proszę się więc nie dziwić, że tak bardzo naciskamy na wypełnianie rejestrów i że tak rygorystycznie to
egzekwujemy.

Wędkarski Klub
Sportowy
Po tym spotkaniu Zarząd Koła
PZW nr 18 na moją prośbę uchwalił też dotację w wysokości 200 zł na
zakup zestawu do badania jakości
wód dla uczniów z tego Kółka Ekologicznego. Zestaw taki kosztuje jednak w granicach 1000 złotych, więc
jeśli znaleźliby się kolejni sponsorzy, to na pewno uczniowie bardzo
by się ucieszyli.
Wziąłem też urlop specjalnie w przeddzień Dnia Ziemi (22 kwietnia) i pojechałem do dwóch szkół:
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Wędkarzy, którzy chcieliby wstąpić do tego klubu proszę o kontakt
z kolegami Zdzisławem Gdulą i Pawłem Gdulą – u obu kolegów są Ankiety Klubowe.

Osoby, które wykupią zestawy kartek, wezmą udział w losowaniu nagród niespodzianek po zakończeniu
ich dystrybucji.

PS.
Zarówno seniorów jak i juniorów
zachęcam do uczestnictwa w zawodach okazji Dni Leżajska. Plan Dni
Leżajska 2005 obchodów w tym numerze „BM”.
Pozdrawiam też czytelników „Biuletynu Miejskiego” z Kanady (a w szczególności Sarę, Basię i Piotra)!

Stanisław – Esox – Mączka

•••

tajemnice kolekcjonera

Jan Paweł II

na znaczkach pocztowych świata
W kilkunastu wydaniach „Biuletynu Miejskiego” miałem
okazję i przyjemność opisywać walory filatelistyczne wydane podczas niezwykłego pontyfikatu papieża – Polaka Jan
Pawła II. Od początku wiadomo było, że Jan Paweł II swoją
posługę pełnić będzie w niecodzienny sposób.
Uznanie dla wkładu Jana Pawła II w dzieło apostolskiego przetwarzania współczesnego człowieka i świata uwidoczniło się na
wielu płaszczyznach, w tym także w wydaniach pocztowych.
Żaden człowiek w tak krótkim czasie nie doczekał się tylu emisji w najróżniejszych zakątkach globu.
Obfitość walorów pocztowych dowodzi przemożnego wpływu
i popularności Jana Pawła II. Filatelistyka jest istotnym wyznacznikiem jego recepcji w świecie.
Prawie w 27-letnim pontyfikacie Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki, upamiętnione wydaniem 364 emisji do marca 2003
roku. Wymownie ilustruje to siłę oddziaływania Ojca Świętego
i skalę uznania dla jego wszechstronnej działalności.
Znaczki wydawano nie tylko przy okazji apostolskich pielgrzymek Jana Pawła II, lecz upamiętniają one rocznice jego wizyt,
ważne daty z życia Ojca Świętego i jego poczynania dyplomatyczne, beatyfikacje i kanonizacje, a nawet doniosłe momenty życia
i aktywności lokalnych przywódców i polityków dla których spotkania z papieżem stanowiły przełomowe wydarzenia. W miarę
upływu lat rozrastała się filatelistyczna dokumentacja pontyfikatu, który przejdzie do historii papiestwa jako jeden z najbardziej dynamicznych w całych dziejach kościoła.
Zgromadzenie ich i zabezpieczenie oraz systematyzacja są niezbędne, aby następne pokolenia odczuły moc oddziaływania jakim promieniował Jan Paweł II.
Wielkim autorytetem w tej dziedzinie jest ks. prof. Waldemar
Chrostowski autor albumów pt.: Jan Paweł II – papież pielgrzym na znaczkach pocztowych świata.
Stwierdził on, że kolekcjonerstwo walorów filatelistycznych poświęconych Janowi Pawłowi II powinno być traktowane nie tylko
jako przyjemność lecz także obowiązek jego rodaków.
Przepięknie wydany pierwszy album ks. Waldemara Chrostowskiego w którym zamieszczono reprodukcje znaczków z pierwszych lat pontyfikatu zainspirował mnie przed wieloma laty do
zbierania znaczków poświęconych osobie i pontyfikatowi Jana
Pawła II. Jestem z tego niezmiernie dumny i cieszę się, że mogę
uczestniczyć w dokumentowaniu pielgrzymek papieża Polaka.
Mam nadzieję, że w dalszym ciągu wydawane będą przez różne poczty świata walory filatelistyczne poświęcone pamięci Jana
Pawła II.
W związku ze śmiercią Wielkiego Polaka Jana Pawła II, która
pogrążyła w smutku wiele osób na całym świecie, pragnę przypomnieć pierwsze i ostatnio wydane walory filatelistyczne związane z jego pontyfikatem.
12 października 1978 roku, tj.: po śmierci Jana Pawła I, poczta
watykańska wydała trzy znaczki w odmiennych wersjach kolorystycznych. Na każdym znaczku zamieszczono Godło Czcigodnej
Kamery Apostolskiej. Nad skrzyżowanymi kluczami Św. Piotra
widnieje tzw. Ombrello (parasol) kamerllinga Św. Kościoła Rzymskiego kard. Joana Villota. Znaczki ważne były tylko w okresie SedeVacante czyli do dnia wyboru Jana Pawła II (16.10.1978 r.)
(Poniżej zamieszczam reprodukcję tych znaczków)

W dniu 24 stycznia 1979 roku Gabon wydał dwa znaczki z okazji intronizacji papieża Jana Pawła II.
(poniżej reprodukcja tych znaczków)

Po śmierci Jana Pawła II Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek o nominale – 1,30 zł.
(poniżej reprodukcja tych znaczków – w pasku)

Wspominając o dokumentowaniu pontyfikatu Jana Pawła II
należy przypomnieć, że swój mały udział ma w tym Koło Numizmatyczne w Leżajsku, które w roku 1991 wybiło medal pamiątkowy poświęcony VI pielgrzymce Jana Pawła II do Polski i jego
pobyt w Rzeszowie.
(poniżej reprodukcja tego medalu rewers i awers)

Wojciech Wirski
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Kolegium redakcyjne: Eugeniusz Mazur, Henryk Świta, Wojciech Wirski, Daniel Zając, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.). Adres redakcji:
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Papieski Tron
Jana Pawła II

Wśród bezcennych pamiątek historycznych, zgromadzonych w jednej z sal na drugim piętrze Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, obok pontyfikaliów, ołtarzy polowych z ostatniej wojny, ubiorów i innych eksponatów dotyczących najnowszej historii Ojców Bernardynów, osobną
część stanowią przedmioty związane z osobą zmarłego niedawno papieża Jana Pawła II, Białego pielgrzyma i Największego z rodu Polaków.
Oprócz sutanny, piuski, pasa, butów i stuły, które stanowiły
kompletny niemal strój Piotra naszych czasów, są tam również
kamienie węgielne przeznaczone pod budowę przyszłych kaplic
„Kalwarii Leżajskiej”, poświęcone
papieskim błogosławieństwem na
rzymskim Placu św. Piotra w 1994
i 1995 roku, książki z autografami
Jana Pawła II i pojedyncze przedmioty łączące się z ostatnimi apostolskimi pielgrzymkami do ojczyzny.
Szczególne miejsce wśród tych
pamiątek zajmuje, ustawiony
w osobnej przeszklonej szafie na
podium, papieski Tron obity białą subtelną tapicerką ubogaconą
złocistymi galonami i wyposażony w misternie wykonany pulpit.
Na tronie tym Papież Polak odprawił swą ostatnią Mszę św. na ziemi
ojczystej w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas pamiętnej pielgrzymi w sierpniu 2002 roku.
Pod pojęciem tronu w ogólności
rozumie się wysokie krzesło ustawiane na podwyższeniu z prostopadłym oparciem i poręczami, wyłożone poduszkami, obciągnięte
tkaninami i kosztownie ozdobione. Wywodzi się ono ze Wschodu, a prawo oficjalnego zasiadania na nim mieli wyłącznie absolutni władcy. Wielostopniowe podium stanowiące miejsce usytuowania tronu uzmysławiało status władcy. W świecie pogańskim
istotną rolę odgrywało już samo
wyobrażenie monarchy zasiadającego na tronie, odnoszone do najwyższych bogów. Kultywowany był
nawet zwyczaj oddawania czci samemu tronowi, utrwalony później w rzymskim kulcie cesarzy.
Tronowi ozdobionemu purpurą, koroną i berłem – insygniami
władcy oddawano tam cześć boską.
Wschodnie zwyczaje nie pozostały bez wpływu na starotestamentalną kulturę żydowską. Tron posiadający wyjątkową rolę
ze względu na to, że zastępował tron Boga panującego nad swoim ludem i był typem mesjańskiego panowania, Salomon kazał
wykonać dla siebie. Był on wielki, z kości słoniowej, wyłożony
czystym złotem, „miał sześć stopni i z tyłu oparcie z owalnym
zwieńczeniem oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. (...) Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw” (1 Krl 10, 18–20. Por. 2 Krn 9, 17–19). Prorok
Izajasz ujrzał „Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad
Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą
twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał” (Iz 6, 1–2). Prorok zobaczył tron, który będzie utrwalony „dzięki łasce, i dzięki
wierności zasiądzie na nim pod namiotem Dawida sędzia troszczący się o prawo i dbały o sprawiedliwość” (Iz 16, 5). Niebieski
tron oglądany oczyma proroków stanowił więc wyraz majestatu
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Boga, dla którego ziemia stanowi podnóżek (Iz 66, 1). Tron ten,
zgodnie z treścią Księgi Daniela był symbolem najwyższej władzy
sędziowskiej (Dn 7, 9–11). W Ewangelii Mateuszowej Chrystus
poucza, że „kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na
Tego, który na nim zasiada” (Mt 23, 22). Archanioł Gabrielo zwiastujący Maryi Narodzenie Chrystusa powiedział: „Pan Bóg da Mu
tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 32–33).
Tron Mesjasza utwierdzony widzialnie w Kościele powierzony
został św. Piotrowi. Zasiada na nim każdy papież, zajmując miejsce Syna Bożego i nieomylnie, „ex cathedra” głosi prawdy wiary oraz wyraża oficjalne stanowisko wobec błędów. Euzebiusz
z Cezarei w swym komentarzu do Psalmów napisał: „Jak pozostawać będzie niezmiennie po wieczne czasy księżyc, tak będzie
istniał tron Chrystusa w Kościele (...) i podobnie widzimy tron
Jego wzniesiony na całej ziemi zamieszkanej przez ludzi, wśród
wszystkich ludów, w miastach, wsiach i okolicach, i wypełniający cały świat”. Optat z Milewe napisał: „Nie możesz powiedzieć, że
nie wiesz, iż w mieście Rzymie Piotrowi pierwszemu został powierzony tron biskupi, na którym zasiadł on jako głowa wszystkich
apostołów; dlatego też został nazwany Kefasem (Opoką). Wokół
tego tronu miała być zachowywana jedność wszystkich (...) także
schizmatyków i grzeszników”. Katedra, na której niegdyś zasiadał Książę Apostołów, jako cenna relikwia została wkomponowana w ogromny monument z brązu, znajdujący się dziś pod „Glorią” Berniniego, w Bazylice Watykańskiej.
Tron papieski z Kalwarii Zebrzydowskiej nie jest więc zwykłym eksponatem muzealnym czy
też jedynie szczególnego rodzaju
fotelem godnym zestawiania z innymi meblami zdobiącymi wnętrze. Jest to Cathedra Petri, tron
przeznaczony dla następcy św.
Piotra, Widzialnej Głowy Chrystusa na ziemi. Z tego Tronu ludzie całego świata, za pośrednictwem mediów, mogli usłyszeć znamienne słowa papieskiej homilii:
„Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny
Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na
ten naród, który zawsze pokładał
nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego
dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym
daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach
nad głową. Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie
trudności. Młodym pokazuj drogę
i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby
nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty
zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha
Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram
Królestwa Twojego Syna. Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie
owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie
polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus
Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen”.
Tron ten, stanowiący dziś szczególnego rodzaju relikwię po
Świętym oraz bezcenną pamiątkę narodową, Muzeum Bernardyńskie otrzymało od wspólnoty klasztoru kalwaryjskiego, by w zakątku tak szczególnym, w bezpośredniej bliskości Leżajskiego
Sanktuarium, w miejscu przeznaczonym do gromadzenia, przechowywania i udostępniania osobliwych pamiątek po zakonnikach i dobrodziejach Zakonu, mógł pełnić rolę milczącego świadectwa, symbolu wzniosłych wartości historycznych, łączących
się z najpiękniejszym etapem w dziejach Polski oraz być znakiem
wzywającym do zadumy i modlitwy.
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