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Szanowni Rodzice i Droga Rodzino wobec ciosu,
który spad³ na Pañstwa Rodzinê,

nie³atwo znaleŸæ s³owa pociechy.
Mo¿na jedynie ¿yczyæ si³ do zniesienia tego bólu,

który tylko czas mo¿e z³agodziæ.
Proszê przyj¹æ od Sêdziów i pracowników S¹du

Rejonowego w Le¿ajsku najszczersze wspó³czucie

z powodu œmierci naszego kolegi

Wies³awa Grudnia

Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych

Wszystkim, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach,
podzielaj¹ nasz smutek po odejœciu

kochanego Mê¿a, Ojca, Dziadka i Pradziadka

Antoniego Stankiewicza
oraz uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych

serdeczne podziêkowania sk³ada
Rodzina

18.06.2012 r.
Miros³aw Pietkiewicz – recital or-
ganowy
„GALA PIEŒNI AVE MARIA” w wy-
konaniu artystów scen operowych
krajowych i zagranicznych: DA-
RIUSZ STACHURA – tenor, AG-
NIESZKA BOCHENEK-OSIECKA –
sopran, GRA¯YNA BIENIEK –
mezzosopran, ADAM ¯AAK – ba-
ryton oraz Gliwickiej Orkiestry Fe-
stiwalowej „Promenada” pod dy-
rekcj¹ Adama ̄ aaka
25.06.2012 r.
Antoni Pokora – recital organowy
Zdzis³aw £apiñski – wiolonczela
Andrzej Rzymkowski – saksofon
altowy
2.07.2012 r.
Wac³aw Golonka – recital organo-
wy
Grzegorz Palus – akordeon
9.07.2012 r.
Daniel Zaretsky – recital organo-
wy (Rosja)
16.07.2012 r.
Marek Stefañski – recital organo-
wy
Poznañ Brass

Ramowy program
XXI Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki

Organowej i Kameralnej Le¿ajsk 2012

23.07.2012 r.
Hanna Dys – recital organowy
Trio Jazzowe W³odka Pawlika
30.07.2012 r.
Eric Lebrun – recital organowy
(Francja)
6.08.2012 r.
Magdalena Czajka – recital orga-
nowy
Dumitru Harea – fletnia pana (Mo³-
dawia)
13.08.2012 r.
Mario Sedlar – recital organowy
(Czechy)
20.08.2012 r.
Józef Serafin – recital organowy
Kantata A. Scarlattiego w wykona-
niu
Magdalena Witczak – sopran
Pawe³ Hulisz – tr¹bka
Kwintet smyczkowy + klawesyn

Komitet Organizacyjny Festiwalu zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w programie Festiwalu.

Poinformuj o zmianie adresu

zamieszkania lub nazwiska!
Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowi¹zkiem
w³aœciciela nieruchomoœci jest zg³aszanie wszelkich zmian danych ob-
jêtych ewidencj¹ gruntów i budynków, m.in. zmiana adresu zamiesz-
kania lub nazwiska.
Zmiany te nale¿y zg³aszaæ w terminie 30 dni licz¹c od dnia ich powstania.
Wystarczy zg³osiæ siê z dowodem osobistym w Starostwie Powiato-
wym w Le¿ajsku, ul. Kopernika 8 – w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami (I piêtro, pok. 101 i 109) celem zaktu-
alizowania danych.
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Obchody rozpoczê³y siê uroczy-
stym apelem na placu przed Ko-
mend¹.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹ Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej – st. bryg. Bogdan Kuliga
i Sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w Rzeszowie –
druh Mieczys³aw Kot. Nie zabrak³o
równie¿ w³adz powiatowych, du-
chowieñstwa, burmistrzów i wójtów,
prezesów, dyrektorów, kierowników
zak³adów pracy, firm i instytucji,
przedstawicieli wojskowych oraz
oczywiœcie stra¿aków. W obchodach
uczestniczyli równie¿ kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra-
¿y, prezesi i komendanci gminni
OSP wraz z pocztami sztandarowy-
mi i delegacjami z 19 jednostek OSP
oraz stra¿acy emeryci.
Podczas apelu nast¹pi³o wrêczenie
odznaczeñ, wyró¿nieñ i nominacji
na wy¿sze stopnie s³u¿bowe. No-
minacje na wy¿sze stopnie s³u¿bo-
we otrzymali: st. kpt. Robert Kra-
jewski na stopieñ m³odszego bryga-
diera, st. asp. Leszek Wnêk na sto-
pieñ aspiranta sztabowego, m³. ogn.
Wies³aw Nicpoñ i m³. ogn. Krzysz-
tof Adamiak na stopieñ ogniomi-
strza oraz sekc. Tomasz Mucha na
stopieñ starszego sekcyjnego.
Ponadto podczas uroczystoœci prze-
kazano i poœwiêcono nowy pojazd
po¿arniczy zwany mobilnym labo-
ratorium rozpoznania chemiczne-
go na podwoziu Mercedes Sprin-
ter. Samochód wyposa¿ony w naj-
nowsze urz¹dzenia detekcyjne zo-
sta³ zakupiony przez Komendê
G³ówn¹ PSP w projekcie pn.
„Wsparcie techniczne ratownictwa
ekologicznego i chemicznego”

Powiatowe Obchody Dnia Stra¿aka

9 maja br. uroczyœcie obchodzono Dzieñ Stra¿aka w Komendzie
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku. Uroczystoœæ
po³¹czono z jubileuszem 20-lecia powo³ania Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej.  Z tej okazji stra¿acy otrzymali awanse, odznaczenia
i wyró¿nienia.

wspó³finansowanym przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Funduszu
Spójnoœci w ramach Programu In-
frastruktura i Œrodowisko; Dzia³a-
nie 3.2. Zapobieganie i ogranicza-
nie skutków zagro¿eñ naturalnych
oraz przeciwdzia³anie powa¿nym
awariom.
Podczas uroczystoœci Komendant
Powiatowy PSP w Le¿ajsku – m³.
bryg. Bogdan Ko³cz podziêkowa³
samorz¹dowcom, kierownikom
zak³adów pracy i instytucji za umac-
nianie potencja³u ratowniczego
powiatu, wspieranie finansowe
przedsiêwziêæ ratowniczych oraz
dbanie o bezpieczeñstwo po-
wszechne mieszkañców.
Za cenny wk³ad w rozwój ochrony
przeciwpo¿arowej powiatu le¿aj-
skiego i dofinansowanie zakupu
pojazdu po¿arniczego dla Komen-
dy Powiatowej PSP w Le¿ajsku oko-
licznoœciow¹ statuetkê otrzyma³a
Pani Iwona Sier¿êga – Prezes Zarz¹-
du, Dyrektor Generalny Elektrocie-
p³owni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Z okazji 20-lecia powo³ania Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, w dowód
uznania za wspieranie inicjatyw
ratowniczych, okolicznoœciowymi
medalami zostali wyró¿nieni: Pan
Jan Kida – Starosta Le¿ajski, Pan
Piotr Urban – Burmistrz Le¿ajska,
Pan Jerzy Paul – Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna, Pan Jacek
Chmura – Wójt Gminy Grodzisko
Dolne, Pan Tadeusz Halesiak – Wójt
Gminy Kury³ówka, Pan Krzysztof
Sobejko – Wójt Gminy Le¿ajsk, Pan
Andrzej Miazga – Prezes Zarz¹du
Zak³adów Chemicznych „Organi-
ka-Sarzyna” S.A., Pan Krzysztof
¯yrek – Dyrektor Browaru w Le¿aj-
sku oraz Pan Mieczys³aw Miazga –
Prezes Zak³adu Miêsnego Smak-
Górno Sp. z o.o.
Po apelu stra¿acy i zaproszeni go-
œcie udali siê z pielgrzymk¹ do Bazy-

liki OO. Bernardynów w Le¿ajsku.
W paradzie g³ówn¹ ulic¹ Le¿ajska
maszerowa³a orkiestra dêta z Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Brzózie
Królewskiej wraz z mar¿onetkami
z Zespo³u Szkó³ w Brzózie Królew-
skiej, za nimi kompania honorowa
Komendy Powiatowej PSP w Le¿aj-
sku, poczty sztandarowe, goœcie oraz
pododdzia³y Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych. Uroczyst¹ Mszê œwiêt¹
w intencji stra¿aków i ich rodzin ce-
lebrowa³ ks. Józef £obodziñski –
Dziekan Dekanatu Le¿ajsk II, zaœ
homiliê wyg³osi³ o. dr Joachim Ciu-
pa – Kustosz Le¿ajskiego Sanktu-
arium. Po Mszy Œw. stra¿acy modlili
siê przed Cudownym Obrazem
Matki Bo¿ej Pocieszenia, a nastêp-
nie z³o¿yli wi¹zankê pod Pomnikiem
b³. Jana Paw³a II.

WD
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Uroczyste obchody

I Dnia Powiatu Le¿ajskiego
7 maja 2012 r., w dniu œwiêta patronki Powiatu Le¿ajskiego – Matki Bo¿ej Le¿ajskiej, mia³y miejsce obchody
I Dnia Powiatu Le¿ajskiego.

W uroczystoœci wziêli udzia³ licz-
nie zaproszeni goœcie. Duchowieñ-
stwo reprezentowali O. Jaros³aw
Kania – Minister Prowincji Niepo-
kalanego Poczêcia NMP OO. Ber-
nardynów oraz O. Joachim Ciupa
OFM – Kustosz Klasztoru OO.
Bernardynów w Le¿ajsku. Wœród
parlamentarzystów oraz przedsta-
wicieli administracji rz¹dowej i sa-
morz¹du Województwa Podkarpac-
kiego obecni byli: Tomasz Porêba –
Pose³ do Parlamentu Europejskie-
go, Janina Sagatowska – Senator
RP, Stanis³aw O¿óg – Pose³ na Sejm
RP, Ma³gorzata Chomycz-Œmigiel-
ska – Wojewoda Podkarpacki, Sta-
nis³aw Bartnik – Radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
Obecni byli równie¿: Grzegorz
Grabka – Dyrektor TUV Rheinland
Polska oraz Jacek Sadowski – Kie-
rownik Sekcji Systemów Zarz¹dza-
nia BHP oraz Bezpieczeñstwem
Informacji TUV Rheinland Polska,
Pawe³ Prokop – Prezes Fundacji
Inicjatyw Mened¿erskich z Lubli-
na oraz Jaros³aw Nowicki – Audi-
tor wiod¹cy TUV. W obchodach
Dnia Powiatu udzia³ wziêli tak¿e
m.in.: Wicestarosta £añcucki Józef
Rzepka, Zastêpca Wójta Gminy
Tryñcza Zofia Nowak, wójtowie
i burmistrzowie oraz przewodnicz¹-
cy rad gminnych i miejskich z tere-
nu powiatu.  Na uroczystoœci obec-
ni byli równie¿ radni Rady Powiatu
Le¿ajskiego na czele z Wiceprze-
wodnicz¹cym Rady Andrzejem
Chojnackim, kierownicy i dyrek-
torzy instytucji, prezesi i dyrekto-
rzy firm, przedsiêbiorcy z terenu
powiatu, komendanci, dyrektorzy
i kierownicy powiatowych jedno-
stek organizacyjnych, naczelnicy
i kierownicy Starostwa Powiatowe-
go oraz wszyscy, którzy przyjêli za-
proszenie na uroczystoœæ.
Obchody Dnia Powiatu rozpoczê-
³y siê o godz. 9.30 Msz¹ Œw. w Bazy-
lice OO. Bernardynów, której prze-
wodniczy³ O. Jaros³aw Kania. Dal-
sza czêœæ obchodów œwiêta przebie-
ga³a w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej. 
Uroczystoœæ uœwietni³ swoim wy-
stêpem Chór Belcanto, który dzia-
³a przy Zespole Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku, pod
batut¹ p. Barbary Kuczek.

Œwiêto Powiatu ³¹czy³o kilka wyda-
rzeñ. Pierwszym z nich by³o wrê-
czenie Odznaczeñ Pañstwowych
nadanych przez Prezydenta RP za
d³ugoletni¹ s³u¿bê w administracji.
Za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne
wykonywanie obowi¹zków wynika-
j¹cych z pracy zawodowej z³otym
medalem za d³ugoletni¹ s³u¿bê od-
znaczeni zostali: Grzywna Józef,
Kida Jan, Krasicka Urszula, Nie-
dba³a Danuta, Szczêch Zofia.

Kolejnym wydarzeniem by³o wrê-
czenie Certyfikatu systemu zarz¹dza-
nia œrodowiskowego wg normy EN-
ISO 14001: 2004 oraz Certyfikatu
zarz¹dzania BHP wg normy PN-N-
18001: 2004 dla Starostwa Powiato-
wego w Le¿ajsku.

Nastêpnym punktem uroczystoœci
by³o wrêczenie nagród „Przyjaciel
Powiatu Le¿ajskiego”. Idea nagro-
dy „Przyjaciel Powiatu” dojrzewa³a

od kilku lat. Szukano formu³y od-
powiedniej dla samorz¹du powia-
towego, która podkreœla³aby rangê
wyró¿nienia, ale tak¿e jego od-
miennoœæ od wyró¿nieñ honoro-
wych obywatelstw stosowanych
przez miasta i gminy. Powiat Le¿aj-
ski rokrocznie bêdzie poszerza³ gro-
no wyró¿nionych, przyznaj¹c tytu³
„Przyjaciela Powiatu”, potwier-
dzony aktem nadania oraz stosow-
nym medalem. Zewnêtrznym wi-
zerunkiem Przyjaciela Powiatu jest
znaczek – pin powiatu z dodat-
kiem symbolu splecionych r¹k.

�Po Mszy Œwiêtej, dalsza czêœæ uroczystoœci I Dnia Powiatu odby³a siê w Dworze Staroœciñskim – siedzibie Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.

�Laureaci Nagrody „Przyjaciel Powiatu”, od lewej: O. Jaros³aw Kania (kategoria: „Oso-
bowoœæ”), Iwona Sier¿êga – Prezes Elektrociep³owni Nowa Sarzyna (firma zdoby³a wy-
ró¿nienie w kategorii: „Przedsiêbiorca”) oraz Stanis³aw Bartnik – Dyrektor Zespo³u Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku (szko³a zosta³a wyró¿niona w kategorii: „Spo³ecznik”).

�Grzegorz Grabka – Dyrektor TÜV Rhe-
inland Polska wrêcza Staroœcie Le¿ajskie-
mu Janowi Kidzie oraz Pe³nomocnikowi ds.
Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ w Staro-
stwie Powiatowym w Le¿ajsku Agnieszce
Wyczarskiej Certyfikat systemu zarz¹dza-
nia œrodowiskowego oraz Certyfikat zarz¹-
dzania BHP.

�Wojewoda Podkarpacki Ma³gorzata
Chomycz-Œmigielska wrêcza z³ote meda-
le za d³ugoletni¹ pracê w administracji.
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Danuta Niedba³a
Inspektor w Wydziale Geodezji,

Katastru i Gospodarki Nieruchomo-

œciami w Starostwie Powiatowym

w Le¿ajsku, sta¿ pracy: 37 lat

Od 25 lat pracujê w administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej.
Z³oty medal za d³ugoletni¹ s³u¿bê jest
dla mnie pewn¹ satysfakcj¹ i uzna-
niem, zobowi¹zuje mnie do dalszej
sumiennej pracy dla dobra spo³ecz-
noœci lokalnej. Myœlê, ¿e moi prze³o-
¿eni i klienci z terenu Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna s¹ zadowoleni
z mojej pracy.

Urszula Krasicka
Inspektor w Wydziale Geodezji,

Katastru i Gospodarki Nieruchomo-

œciami w Starostwie Powiatowym

w Le¿ajsku, sta¿ pracy: 36 lat

Ca³e moje ¿ycie zawodowe zwi¹zane
by³o i jest z prac¹ w administracji rz¹-
dowej, jak i samorz¹dowej. Pocz¹t-
kowo w Urzêdzie Miejskim w Le¿aj-
sku, póŸniej po reorganizacji w Urzê-
dzie Rejonowym, a obecnie w Staro-
stwie Powiatowym. Przyznane odzna-
czenie jest potwierdzeniem, ¿e moja d³u-
goletnia praca na rzecz spo³ecznoœci zo-
sta³a zauwa¿ona i doceniona.

Zofia Szczêch
Inspektor w Wydziale Geodezji,

Katastru i Gospodarki Nieruchomo-

œciami w Starostwie Powiatowym

w Le¿ajsku, sta¿ pracy: 37 lat

Od 35 lat pracujê w administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej.

Odznaczenie z³otym medalem za d³ugoletni¹ s³u¿bê w administracji jest dla mnie…

Pracowa³am w Urzêdzie Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna, Urzêdzie
Gminy Le¿ajsk, Urzêdzie Rejono-
wym, a obecnie Starostwie Powiato-
wym.
Przyznane odznaczenie za d³ugolet-
ni¹ pracê daje satysfakcjê, ale rów-
nie¿ zobowi¹zuje do dalszej sumien-
nej pracy.

Jan Kida
Starosta Le¿ajski, sta¿ pracy: 36 lat

(w administracji)
Odznaczenie Z³otym medalem za
d³ugoletni¹ s³u¿bê w administracji jest
dla mnie szczególnym wyró¿nieniem.
Tym bardziej, i¿ medal ten otrzymujê
przy okazji obchodów I Dnia Powia-

tu Le¿ajskiego. W naszym zamyœle
jest, by to œwiêto wpisa³o siê ju¿ na
sta³e w Kalendarz imprez i uroczysto-
œci odbywaj¹cych siê w naszym po-
wiecie.
Nawi¹zuj¹c do odznaczenia dodam,
i¿ wiêkszoœæ mojej pracy zawodowej
by³a zwi¹zana w³aœnie z prac¹ w sa-
morz¹dzie, czy to jako Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, któ-
rym by³em przez 16 lat, póŸniej Dy-
rektora Wojewódzkiego Oœrodka Ru-
chu Drogowego w Rzeszowie czy te¿
pe³ni¹c obecnie funkcjê Starosty Le-
¿ajskiego. Przyznane odznaczenie zo-
bowi¹zuje do dalszej sumiennej pra-
cy dla dobra spo³ecznoœci lokalnej.
W tym miejscu gratulujê równie¿

wszystkim odznaczonym tym wspa-
nia³ym medalem.

Grzywna Józef
Inspektor w Wydziale Geodezji,

Katastru i Gospodarki Nieruchomo-

œciami w Starostwie Powiatowym

w Le¿ajsku, sta¿ pracy: 41 lat

Z³oty medal za d³ugoletni¹ s³u¿bê,
uwa¿am ¿e jest to pewna satysfak-
cja i uznanie ponad czterdziestolet-
niej pracy, w tym 21-letniej w struk-
turach samorz¹du powiatowego.
Dla mnie jest on potwierdzeniem, ¿e
sumienne i efektywne wykonywa-
nie pracy jest doceniane, a równo-
czeœnie mobilizuje do dalszej jeszcze
lepszej pracy.

�Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut wrê-

cza gratulacje laureatom nagrody „Przyja-

ciel powiatu”.

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Kapi-
tu³a medalu „Przyjaciel Powiatu
Le¿ajskiego” rozpatrzy³a z³o¿one
wnioski i przyzna³a wyró¿nienia
w trzech kategoriach:

PRZEDSIÊBIORCA – dla Elektrocie-
p³owni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna
Sp. z o.o. zosta³a wyró¿niona za kre-
atywne, konsekwentne dzia³anie na
rzecz rozwoju gospodarczego po-
wiatu ze szczególnym uwzglêdnie-
niem osi¹gniêæ w zakresie ochrony
œrodowiska, a tak¿e za zwi¹zek z lo-
kaln¹ spo³ecznoœci¹, w tym za ak-
tywn¹ rolê mecenasa kultury i spor-
tu. Dodatkowym atutem przedsiê-
biorstwa jest wysoka kultura orga-
nizacyjna spó³ki, wprowadzenie
kodeksu etyki biznesu, jak równie¿
dba³oœæ o relacje w za³odze.

SPO£ECZNIK – dla Zespo³u Szkó³
Licealnych im. Boles³aw Chrobre-
go w Le¿ajsku

�Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Chór Belcanto, który dzia³a przy Zespole Szkó³ Liceal-

nych im. B. Chrobrego w Le¿ajsku, pod batut¹ p. Barbary Kuczek.

Zespo³u Szkó³ Licealnych otrzyma³
wyró¿nienie w roku Jubileuszu
100-lecia pracy edukacyjnej i wy-
chowawczej, w uznaniu zas³ug
przy wspó³tworzeniu historii, tra-
dycji i obecnoœci w ¿yciu regionu.
Przyznaj¹c nagrodê uhonorowano
szko³ê za szczególnie wa¿n¹
funkcj¹ spo³eczn¹, jak¹ placówka

pe³ni w Powiecie Le¿ajskim, a tak-
¿e za wychowanie kolejnych poko-
leñ absolwentów.
Szko³ê wyró¿niono tak¿e za konse-
kwentne stawianie w pracy szko³y
na wartoœci patriotyczne oraz za
popularyzowanie wœród m³odzie¿y
aktywnej postawy prospo³ecznej.

OSOBOWOŒÆ – dla Ojca Jaros³a-
wa Kani
Ojciec Jaros³aw Kania zosta³ wy-
ró¿niony za ca³okszta³t dzia³alno-

�Odznaczeni z³otym medalem za d³ugoletni¹ s³u¿bê w administracji, od lewej: Józef Grzywna, Danuta Niedba³a, Jan Kida, Zofia

Szczêch i Urszula Krasicka.

œci na rzecz powiatu le¿ajskiego,
ofiarn¹ pos³ugê duszpastersk¹
wœród mieszkañców Ziemi Le¿aj-
skiej i rzesz pielgrzymów, która
niejednokrotnie by³a dzia³aniem
dla dobra wspólnego ca³ej spo-
³ecznoœci katolickiej. W uzasad-
nieniu przyznania nagrody wska-
zano na postawê Ojca Jaros³awa
Kani wobec bliŸnich budz¹c¹ spo-
³eczne uznanie, oparte na warto-
œciach cenionych w spo³eczeñ-
stwie.

Fot: Robert Antczak, Damian Majkut
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Cieszy fakt, ¿e uczniowie z Zespo-
³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku coraz chêt-
niej startuj¹ w ró¿nych zawodach
matematycznych i osi¹gaj¹ w nich
sukcesy. Id¹c œladami zesz³orocz-
nych absolwentów, którzy zostali
laureatami Powszechnego Interne-
towego Konkursu dla Uczniów
Szkó³ Œrednich – Matematyka, or-
ganizowanego przez Wydzia³ Ma-
tematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej oraz
Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH”
przyst¹pili do zmagañ z zadaniami
matematycznymi. Tak¿e w tym
roku m³odzi matematycy Chrobre-
go odnosili sukcesy. Finalistami
drugiej edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Logiczno- Matema-
tycznej zostali £ukasz ¯o³ynia
i Damian Rogowski z klasy 2e.
£ukasz ¯o³ynia zosta³ te¿ fina-
list¹ Powszechnego Internetowe-
go Konkursu dla Uczniów Szkó³
Œrednich – Matematyka organi-
zowanego przez Wydzia³ Mate-

matyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e konkurs ten
wymaga olbrzymiego zdyscyplino-
wania i wytrwa³oœci. Rozpoczyna siê
on bowiem w listopadzie, a koñczy
w kwietniu. Jego pocz¹tkowe dwa
etapy ca³kowicie rozgrywaj¹ siê
w Internecie – ³¹cznie piêæ tur po
dziesiêæ zadañ. Kompletne rozwi¹-
zania zadañ wylosowanych w trze-
cim etapie wysy³a siê na adres Poli-
techniki Warszawskiej. Fina³ odby-
wa siê w kwietniu w gmachu Poli-
techniki Warszawskiej na Wydziale
Matematyki i Nauk Informacyj-
nych. Zadania s¹ trudne, wymaga-
j¹ce nie tylko opanowania zakresu
materia³u matematyki z programu
rozszerzonego szko³y ponadgimna-
zjalnej, ale znacznie wykraczaj¹ poza
obecnie obowi¹zuj¹cy zakres. Na-
pawa optymizmem fakt, ¿e co roku
mamy grupê uczniów podejmuj¹-
cych to olbrzymie wyzwanie,  a wœród
nich finalistów i laureatów.
Popularyzacj¹ matematyki zajmu-
je siê równie¿ Podkarpacki Kon-

M³odzi matematycy Chrobrego w ofensywie

kurs Matematyczny im. Francisz-
ka Lei, w którym nasi uczniowie
tak¿e osi¹gnêli sukcesy. W tym roku
odby³a siê XII edycja tego¿ cztero-
etapowego konkursu. Laureatem
wojewódzkiego etapu zosta³
£ukasz Joniec z klasy 2e, zaœ fi-
nalist¹ Marcin Kozyra z klasy
1d.

15 czerwca 2012 r. (pi¹tek)
16:00 Rejestracja uczestników w szkole

16:00-20:00 Zwiedzanie obiektu szkolnego i wystaw okolicznoœcio-
wych, wyk³ad, prezentacja multimedialna

18:00 Jubileuszowy Bieg Pokoleñ kategorie: uczniowie i ab-
solwenci

16 czerwca 2012 r. (sobota)
od 8:00 Rejestracja uczestników

9:00 Msza Œw. w koœciele pw. Trójcy Œwiêtej w Le¿ajsku (fara)
w intencji nauczycieli, absolwentów i uczniów celebro-
wana przez Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopa-
tu Polski Metropolitê Przemyskiego Arcybiskupa Józe-
fa Michalika, Ks. Bpa Ignacego Deca, Ks. Bpa Damia-
na Andrzeja Muskusa oraz Ksiê¿y Absolwentów
Z³o¿enie kwiatów na grobach profesorów
Przejœcie pod budynek dawnego liceum (obecnie Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej)

10:30 Zbiórka na placu wed³ug roczników absolwentów

Poœwiêcenie i ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
Wspólne zdjêcia uczestników
Zwiedzanie Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

11:30 Przejœcie do obecnego budynku szko³y
Poœwiêcenie i ods³oniêcie drugiej tablicy pami¹tkowej
Zasadzenie „dêbów katyñskich”
Oficjalna Uroczystoœæ Jubileuszowa w hali sportowej
szko³y
Okolicznoœciowy program artystyczny

15:00 Obiad w szkole
17:00 Spotkania klasowe w salach lekcyjnych
20:00 Bal Absolwentów

17 czerwca 2012 r. (niedziela)
11:00 Msza Œw. dziêkczynna w Bazylice Zwiastowania NMP

w Le¿ajsku
Zwiedzanie Muzeum Prowincji OO. Bernardynów
i Biblioteki
Zakoñczenie Jubileuszu

Patronat Honorowy Jubileuszu: J.E. Ksi¹dz Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec; Komitet Honorowy: J.E. Ksi¹dz Biskup dr Damian Andrzej Muskus OFM; Ks. pra³. dr Kryspin Dubiel
– sekretarz Nuncjatury Apostolskiej; Janina Sagatowska – senator RP; dr Józef Zych – pose³ RP; Zbigniew Rynasiewicz – pose³ RP; dr Miros³aw Karapyta – Marsza³ek Województwa

Podkarpackiego; Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oœwiaty; Jan Kida – Starosta Le¿ajski; Robert ̄ o³ynia – Wicestarosta Le¿ajski; Piotr Urban – Burmistrz Miasta Le¿ajska;
Ks. dziekan Marek Cisek – Proboszcz Parafii pw. Œwiêtej Trójcy w Le¿ajsku; O. dr Joachim Ciupa – Kustosz Bazyliki Zwiastowania NMP w Le¿ajsku; prof. dr hab. Zbigniew Andres

– Uniwersytet Rzeszowski; dr Czes³aw Lorenc – dyrektor szko³y; Jan Kurp – dyrektor szko³y; Zbigniew Larendowicz – wspó³autor Ksiêgi Jubileuszowej; Mieczys³aw Pieni¹¿ek
– wicedyrektor szko³y; Roman Matuszek – przewodnicz¹cy Rady Rodziców

PROGRAM OBCHODÓW 100-lecia Gimnazjum – Liceum – Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

Znajomoœæ matematyki warunkuje
nie tylko poznanie dorobku wspó³-
czesnej nauki, ale jej znajomoœæ jest
równie¿ nieodzowna przy wyborze
kierunków politechnicznych umo¿-
liwiaj¹cych pewny start w doros³e
¿ycie. M³odzi matematycy Chrobre-
go zdaj¹ sobie z tego sprawê.

El¿bieta Naróg
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W tegorocznej edycji Le¿ajskich
Targów Pracy, które odby³y siê
w hali sportowej Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku, uczest-
niczy³o 70 firm i instytucji. Jak pod-
kreœli³ Tadeusz Gospodarczyk wi-
cedyrektor ds. Rynku Pracy Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszo-
wie by³y to jedne z najwiêkszych
targów pracy w województwie pod-
karpackim.
Firmy, które uczestniczy³y w tar-
gach poszukiwa³y g³ównie osób do
pracy w handlu i us³ugach, ale te¿
szuka³y specjalistów w bran¿y bu-
dowlanej, motoryzacyjnej, krawiec-
kiej czy teleinformatycznej.
Oprócz ofert pracy w Polsce, agen-
cje zatrudnienia oferowa³y pracê
sezonow¹ poza granicami kraju.
Z ankiet przeprowadzonych wœród
osób odwiedzaj¹cych LTP wynika,
i¿ w zdecydowanej wiêkszoœci
uczestnicy bardzo pozytywnie oce-
niaj¹ takie przedsiêwziêcie ze wzglê-
du na iloœæ przedstawionych ofert,
ich ró¿norodnoœæ i atrakcyjnoœæ.
Z kolei bior¹c pod uwagê status
tych osób, to najczêœciej byli to
uczniowie, studenci i absolwenci,
a tak¿e pracownicy zamierzaj¹cy
zmieniæ pracê, jak równie¿ osoby
bezrobotne. Najczêstszymi powo-
dami odwiedzenia targów by³a po-
trzeba poszukiwania pracy, mo¿li-
woœæ rozeznania siê na rynku pra-
cy i sposobnoœæ do rozmowy z pra-

codawcami, a tak¿e zapoznanie siê
z aktualnymi ofertami pracy.
Równie¿ pracodawcy pozytywnie
oceniaj¹ to przedsiêwziêcie traktu-
j¹c je jako bardzo dobry sposób re-
krutacji pracowników do swoich
firm. Je¿eli chodzi o przedstawione
oferty pracy to najwiêcej by³o w bran-
¿y us³ugowej (68), w handlu (26),
produkcji (26) oraz administracji
(4). Dodatkowo na LTP przedsta-
wiono m.in. 29 ofert sta¿u, 12 ofert
przygotowania zawodowego oraz 36
ofert praktyk uczniowskich. PN

Le¿ajskie Targi Pracy 2012Le¿ajskie Targi Pracy 2012
W dniu 26.04.2012r. odby³a siê V edycja Le¿ajskich Targów Pracy w Le¿ajsku. Ponad 280
ofert pracy przygotowa³y firmy i instytucje, które wziê³y udzia³ w targach organizowanych
przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym
w Le¿ajsku oraz Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Rzeszowie.

Indeksy na studia przed matur¹!
Uczniowie klas maturalnych z nie-
pokojem oczekuj¹ wyników egza-
minów dojrza³oœci, które pozwol¹
im kontynuowaæ naukê na studiach
wy¿szych. Jednak s¹ uczniowie,
którzy ju¿ zapewnili sobie indeksy.
Takim osi¹gniêciem mog¹ poszczy-
ciæ siê uczniowie Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku. Jakub
Mierzejewski – uczeñ technikum
elektronicznego i Grzegorz Kusiak
– uczeñ technikum mechatronicz-
nego zostali finalistami XXXV Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy Elek-
trycznej i Elektronicznej.

�Tomasz Sier¿êga odbiera indeks KUL-u.

�Finaliœci XXXV OWEiE Grzegorz Kusiak

i Jakub Mierzejewski.

nych oraz zostali zwolnieni z czê-
œci teoretycznej egzaminu zawodo-
wego. Równie¿ uczeñ technikum
mechatronicznego – Tomasz Sier-
¿êga zosta³ laureatem Konkursu
Wiedzy o Gospodarce zorganizo-
wanego przez Wydzia³ Zamiejsco-
wy Prawa i Nauk o Gospodarce Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go w Stalowej Woli. Oprócz nagród
rzeczowych zdoby³ on indeks tej
uczelni, pozwalaj¹cy mu na podjê-
cie nauki na kierunku: Ekonomia.
Warto dodaæ, ¿e zmagania konkur-
sowe obejmowa³y dwie kategorie:
indywidualn¹ i zespo³ow¹. W tej
drugiej sukces odnieœli równie¿
uczniowie naszej szko³y: Tomasz
Miœ i £ukasz Kie³bowicz, którzy
zajêli II miejsce.

ZST

Jej organizatorem jest Akademia
Górniczo – Hutnicza w Krakowie,
a g³ównymi jej celami jest rozwija-
nie wœród uczniów szkó³ ponad-

wi¹zañ, wymiana doœwiadczeñ po-
miêdzy nauczycielami – opiekuna-
mi ró¿nych szkó³, a tak¿e wspó³-
praca pomiêdzy szko³ami i oœrod-
kami akademickimi. Dziêki dotar-
ciu do œcis³ego fina³u nasi ucznio-
wie zapewnili sobie indeksy na wy-
brane kierunki uczelni technicz-

gimnazjalnych zainteresowania
wiedz¹ elektryczn¹ i elektroniczn¹,
upowszechnianie kultury tech-
nicznej oraz nowych trendów i roz-

� LTP otworzy³ Wicestarosta Le¿ajski

Marek Kogut.

Podziêkowania:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku dziêkuje wszystkim, którzy wziêli

udzia³ w organizacji oraz uczestniczyli w V edycji Le¿ajskich Targów

Pracy.

Przede wszystkim dziêkujemy Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Technicznych

w Le¿ajsku i Wojewódzkiemu Urzêdowi Pracy w Rzeszowie, Starostwu

Powiatowemu w Le¿ajsku oraz Staroœcie Le¿ajskiemu za udzielon¹ po-

moc i wsparcie. Serdeczne podziêkowania sk³adamy równie¿ patronom

medialnym, które zadba³y o nag³oœnienie ca³ej imprezy. Za niezmiern¹

pomoc dziêkujemy tak¿e sponsorom: EURES, Browar Le¿ajsk, POLTI-

NO, PKS Le¿ajsk i Agencji Reklamowej Ekspresja.
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W drugiej po³owie roku 2011r. Sta-
rosta Le¿ajski podj¹³ decyzjê o roz-
szerzeniu systemu o dwie kolejne
normy oraz zintegrowaniu dotych-
czasowego systemu z wymagania-
mi wynikaj¹cymi z norm EN ISO
14001:2004 i PN-N-18001- 2004.
Pierwsza norma dotyczy zarz¹dza-
nia œrodowiskowego. Wdro¿enie
sytemu zgodnego z norm¹ œrodo-
wiskow¹ oznacza, ¿e urz¹d podej-
muje dzia³ania maj¹ce na celu po-

prawê œrodowiska, zmniejszenie
kosztów zwi¹zanych z ogranicze-
niem zu¿ycia energii elektrycznej,
wody czy gazu, zmniejszenie ilo-
œci wytwarzanych odpadów i ich
segregowanie, politykê eduka-
cyjn¹ polegaj¹c¹ na zwiêkszeniu
œwiadomoœci ekologicznej.

Zintegrowany System Zarz¹dzania na zgodnoœæ z normami
PN- EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2004 i PN-N-18001- 2004
w Starostwie Powiatowym w Le¿ajsku
W 2004r. Starostwo Powiatowe
w Le¿ajsku otrzyma³o certyfikat
potwierdzaj¹cy „œwiadczenie
us³ug administracji samorz¹do-
wej, zwi¹zanych z realizacj¹ za-
dañ publicznych na rzecz Intere-
santów Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku” zgodnie z norm¹ PN
– EN ISO 9001:2009. Funkcjonu-
j¹cy system przez kilka lat by³ do-
skonalony.

Norma PN-N-18001- 2004 zawie-
ra wymagania dotycz¹ce identyfi-
kacji zagro¿eñ wystêpuj¹cych
w organizacji oraz oceny zwi¹zane-
go z nimi ryzyka zawodowego. Jej
wdro¿enie pozwala na identyfika-
cjê zagro¿eñ w zakresie bezpieczeñ-
stwa pracowników i Interesantów,
zmniejszenie iloœci urazów i wypad-
ków przy pracy, wzrost zaufania
pracowników do organizacji oraz
poprawê warunków pracy.
Stosowanie obu norm w urzêdzie
to prawie w ca³oœci realizacja obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z przepi-
sów prawnych z zakresu ochrony
œrodowiska oraz bezpieczeñstwa hi-
gieny pracy. Wdro¿enie norm jest
tylko impulsem, aby te przepisy
wdro¿yæ i stosowaæ.
W dniu 7 maja 2012r. dyrektor Dzia-
³u Certyfikacji Systemów Zarz¹dza-
nia TUV Rheinland Polska Grzegorz
Grabka przekaza³ na rêce Starosty

Le¿ajskiego Jana Kidy dwa certyfi-
katy dla Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku potwierdzaj¹ce spe³nia-
nie wymogów normy EN ISO
14001:2004 i PN-N-18001- 2004.
Zintegrowany System Zarz¹dzania
w urzêdzie jest narzêdziem nowa-
torskim .
Wiele podmiotów administracji
publicznej legitymuje siê certyfi-
katem zarz¹dzania jakoœci¹. Roz-
wi¹zania proœrodowiskowe oraz
pozwalaj¹ce na poprawê bezpie-
czeñstwa i higieny pracy by³y do-
tychczas popularne raczej w sfe-
rze podmiotów gospodarczych.
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku
jest pierwszym urzêdem szczebla
powiatowego na Podkarpaciu
i jednym z pierwszych w Polsce po-
siadaj¹cym potwierdzenie przez
niezale¿n¹ jednostkê certyfikuj¹c¹,
¿e skutecznie wdro¿y³o i stosuje
w praktyce Zintegrowany System
Zarz¹dzania na zgodnoœæ z norma-
mi PN – EN ISO 9001:2009, EN
ISO 14001:2004 i PN-N-18001-
2004.

AW

Przez d³ugi czas Guinness kojarzy³
siê ludziom raczej z czymœ nieosi¹-
galnym i trudnym do zrealizowa-
nia, a jego próbê pobicia mo¿na
by³o ogl¹daæ wy³¹cznie w telewizji.
Jednak uda³o siê! W Le¿ajsku zo-
sta³ pobity rekord na najwiêksze
ciasto mazurka!
Pomys³ upieczenia placka zrodzi³ siê
z inicjatywy Pana Andrzeja Chmu-
ry-Dyrektora Muzeum Ziemi Le¿aj-
skiej. Po przedstawieniu go szefowi
kuchni firmy Us³ugi Kulinarne –
Andrzeja Wiêc³awa okaza³o siê, ¿e
upieczenie najwiêkszego w Europie
„mazurka flagowego” jest osi¹galne.
Próbê tak¹ podj¹³ Poznañ rok temu
– uda³o siê im stworzyæ ponad sied-
miometrowego mazurka. Nasz le-
¿ajski okaza³ siê d³ugi na 15 metrów
i 21 centymetrów.
W dniu 2 maja od godziny 17 roz-
k³adano ciasto, gdzie od razu ude-
korowano go bia³o-czerwon¹ po-

lew¹. Na finalny produkt nie trze-
ba by³o czekaæ d³ugo, poniewa¿ ju¿
po 45 minutach mo¿na by³o skosz-
towaæ kawa³ek smacznego placka.
W biciu rekordu pomog³a licznie
zgromadzona publicznoœæ, która
musia³a skonsumowaæ oko³o 3000
kawa³ków mazurka. Warto zazna-
czyæ, i¿ by³ to jeden z warunków

Pad³ rekord w Le¿ajsku
na 15 m
i 21 cm!

przedstawionych przez centralê
Guinnessa.
Gdy zapytaliœmy organizatorów
wydarzenia czy s¹ ju¿ jakieœ plany
na kolejny rekord, okaza³o siê, i¿
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej oraz
Stowarzyszenie Rozwój Le¿ajska
RLE 37-300 bêdzie siê staraæ aby
Dzieñ Flagi Polskiej by³ œwiêtowa-

ny w Le¿ajsku co roku poprzez wy-
j¹tkowe wydarzenia.
Imprezê zakoñczy³ wspólny œpiew
pieœni patriotycznych przy akompa-
niamencie Pana Zdzis³awa Zawilskie-
go oraz wypuszczenie z powodu z³ych
warunków pogodowych tylko sym-
bolicznej liczby lampionów do nieba.

Kamil Szczepanik

Na wykonanie tego mazurka pan Andrzej Wiêc³aw przeznaczy³ nastê-
puj¹ce sk³adniki: 30 kg maki, 20 kg mas³a, 20 kg cukru pudru, 200 jaj,
50 kg bakalii, 40 l mleka skondensowanego, a powide³ œliwkowych
25 kg. Mazurka przygotowywa³o 6 osób w ci¹gu jednego dnia czyli
jakieœ 15 godzin pracy, drobn¹ kosmetykê zostawiono na fina³ – na
2 maja. Ciasto to mazurek kajmakowo-czekoladowy i nawi¹zywa³ on
do Œwiêta Flagi, czyli bia³o-czerwonych barw, by³a to chyba najwiêk-
sza i najs³odsza flaga w Polsce tego dnia.
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Uczniowie z trzecich klas gimna-
zjalnych wraz ze swoimi opieku-
nami przybyli w tym dniu do na-
szej placówki oœwiatowej i zostali
uroczyœcie przywitani przez dyrek-
cjê szko³y. W czasie spotkañ z gim-
nazjalistami mamy okazjê zaprezen-
towaæ im szko³ê, zapoznaæ z ofert¹
edukacyjn¹ i pokazaæ ró¿ne formy
naszej dzia³alnoœci.

W ramach organizacji „Dnia ot-
wartego” nasi nauczyciele przygo-
towali cztery lekcje pokazowe: tu-
rystyczno-jêzykow¹, humanistycz-
no-dziennikarsk¹, przeciwpo¿aro-
wo-ratownicz¹ i matematyczno-
sportow¹. Zajêcia by³y prowadzo-
ne na bardzo wysokim poziomie
merytorycznym, urozmaicone
æwiczeniami na tablicach interak-

Jacek Wojda³owicz – Dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie:
Podejmujemy próbê ponownego
uruchomienia szko³y, która przez
wiele lat by³a wizytówk¹ Nowej
Sarzyny. Zamierzamy kszta³ciæ
w zawodach technik technologii
chemicznej i technik analityk.
AM: Po analizie struktury zatrud-
nienia i potrzeb zwi¹zanych z roz-
wojem spó³ki zdecydowaliœmy siê
na œcis³¹ wspó³pracê ze szko³¹
i wsparcie promocji technikum
w œrodowisku. Techników chemi-
ków zaczyna brakowaæ na rynku

pracy, ostatnio chcieliœmy zatrud-
niæ ok. 30 techników chemików
i by³y z tym znaczne problemy.
JW: Zaanga¿owanie Zak³adów Che-
micznych „Organika-Sarzyna” S.A
jest dla szko³y kluczowe – sami nie
przekonalibyœmy kandydatów i ich
rodziców, ¿e chemia to bran¿a z
przysz³oœci¹ na rynku pracy.
A informacja, ¿e Zak³ady przezna-
czaj¹ kwotê 10 000 z³ na specjalny
fundusz stypendialny wy³¹cznie dla
uczniów technikum od razu prze-
mawia do wyobraŸni.
AM: Stypendia to istotny, ale nie
jedyny dowód na to, ¿e zale¿y nam
na technikach chemikach. Bêdzie-
my wspieraæ szko³ê organizuj¹c
w naszych laboratoriach czêœæ za-
jêæ, przyjmuj¹c uczniów na mie-
siêczne praktyki, pomagaj¹c szko-
le w zaopatrzeniu w odczynniki
i szk³o laboratoryjne. Dla najlep-
szych absolwentów gwarantujemy
umowy o pracê w celu odbycia sta-
¿u.

JW: Zak³ady pomagaj¹ równie¿
w organizacji „Dnia Otwartego”
szko³y.
AM: Mam nadziejê, ¿e czytelnicy
pamiêtaj¹ o naszej nowej inwesty-
cji – innowacyjnej instalacji pro-
dukcyjnej MCPA i MCPP-P, która
powstaje dziêki dofinansowaniu
Unii Europejskiej. I tak, jak nowo-
czesnoœæ jest dla ka¿dej rozwijaj¹-
cej siê firmy warunkiem powodze-
nia na rynku, tak dobrze wykszta³-
cony personel równie skutecznie
buduje jej wizerunek.
JW: Nowoczesnoœæ jest s³owem,
które dobrze charakteryzuje równie¿

„Dzieñ otwarty” dla gimnazjalistów

Wa¿nym zadaniem ka¿dej szko³y jest jej promocja w œrodowisku lokal-
nym. 17 kwietnia 2012 roku odby³ siê w Zespole Szkó³ im. I. £ukasiewi-
cza „Dzieñ otwarty” dla gimnazjalistów z Nowej Sarzyny, £êtowni, Sa-
rzyny i Woli Zarczyckiej.

tywnych oraz aktywizuj¹ce gimna-
zjalistów do zaprezentowania swo-
jej wiedzy.
Du¿¹ atrakcj¹ dla naszych goœci by³y
pokazy chemiczno-fizyczne, które
odby³y siê na sali gimnastycznej dla
uczniów klas trzecich, natomiast
dla ich m³odszych kole¿anek i ko-
legów w Oœrodku Kultury w No-
wej Sarzynie. Odby³y siê one dziêki

pomocy finansowej Zak³adów Che-
micznych.
Mo¿na by³o obejrzeæ ró¿ne do-
œwiadczenia chemiczno-fizyczne,
np. robienie baniek mydlanych,
próbê spalenia banknotu zanurzo-
nego w roztworze alkoholu, zmia-
nê koloru cieczy poprzez dodanie
innych zwi¹zków chemicznych
oraz inscenizacjê wybuchu mini-
wulkanu. Uczestnicy pokazu chêt-
nie brali udzia³ w ró¿nych zaba-
wach i konkursach takich, jak:
dmuchanie powietrza do worków,
wrzucanie pi³ki do kosza za po-
moc¹ strumienia powietrza, jazda
na rowerze o miniaturowych kó³-
kach, badanie oporu ruchu krêc¹-
cego siê ko³a, zamkniêcie w worku
termicznym, zanurzenie banana
i chrupek w ciek³ym azocie.
Uczniowie z gimnazjów w Nowej
Sarzynie, £êtowni, Sarzynie i Woli
Zarczyckiej na d³ugo zapamiêtaj¹
ten pe³en ciekawych atrakcji dzieñ
spêdzony w naszej szkole. Mamy
nadziejê, ¿e wiêkszoœæ gimnazjali-
stów zaproszonych na „Dzieñ
otwarty” podejmie naukê w Zespo-
le Szkó³ im. I. £ukasiewicza w no-
wym roku szkolnym 2012/2013.

ZS

Andrzej Miazga-Prezes Zarz¹du
Zak³adów Chemicznych „Organi-
ka-Sarzyna”: Szanowni Pañstwo,
z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
od wrzeœnia wspólnie z Zespo³em
Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza
planujemy utworzenie, a w³aœci-
wie reaktywacjê Technikum Che-
micznego.

nasz¹ szko³ê. Mamy sale multime-
dialne, wyposa¿one w tablice inte-
raktywne i inne nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne. Siêgamy po fun-
dusze unijne na rozwój bazy tech-
nikum, realizujemy ciekawe projek-
ty edukacyjne, dbamy o wszech-
stronny rozwój naszych uczniów.
Jesteœmy szko³¹ bezpieczn¹ i przy-
jazn¹, do której warto przyjœæ i zdo-
byæ zawód technika technologii
chemicznej lub technika analityka.
AM: ¯yczê rodzicom i gimnazjali-
stom – przysz³ym technikom i na-
szym pracownikom dobrego wybo-
ru szko³y.

w Zespole Szkó³ im. I. £ukasiewicza
w Nowej Sarzynie

Powraca Technikum Chemiczne

do Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie
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W niedzielê 22 kwietnia br. o godz. 13.00 na dziedziñcu Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej mia³a miejsce uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia
obelisku Pomnika Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej 1940r. oraz Kata-
strofy Smoleñskiej 2010r. Uroczystoœæ rozpoczêta zosta³a hymnem
pañstwowym, po czym nast¹pi³o powitanie zaproszonych goœci, przy-
by³ych licznie mieszkañców Le¿ajska i Powiatu Le¿ajskiego oraz le-
¿ajskich strzelców z jednostki nr 2035.

Fot. Robert Antczak

Zbigniew Larendowicz:
W pierwszych dniach wojny, bêd¹c
dowódc¹ plutonu dosta³em rozkaz,
by wycofaæ siê i dotrzeæ do Tarno-
pola. Tam ja i moi ¿o³nierze mieli-
œmy siê zameldowaæ u naczelnych
w³adz. Otrzymany rozkaz brzmia³:
Wycofaæ siê na Wêgry. Przekazano
nam wtedy równie¿, i¿ lada chwila
Rosjanie wkrocz¹ do Polski. W ra-
zie spotkania z rosyjskimi wojska-
mi dostaliœmy wyraŸny i jedno-
znaczny rozkaz: „Nie strzelaæ, po-
zdrawiaæ”. Nie wolno nam by³o
otworzyæ ognia, mieliœmy zachowy-
waæ siê przyjaŸnie. Z takim polece-
niem wyruszyliœmy na Wêgry. Oka-
zuje siê jednak, i¿ sztab, który tam
by³, ju¿ wycofywa³ siê na Rumu-
niê. W takcie tej podró¿y napoty-
kamy na oddzia³y radzieckie. Zo-
stajemy ostrzelani. Nie wolno nam
odpowiedzieæ ogniem, bo przecie¿
rozkaz by³ inny: „Pozdrawiaæ, nie
strzelaæ”. Wojska radzieckie wyko-
rzysta³y nasz brak jakiegokolwiek
oporu, zabrali nasz sprzêt, a nas
wszystkich zaczêli przetransporto-
wywaæ samochodami lub pieszo do
najwiêkszych koszar w tamtejszej
okolicy, czyli do Brze¿an. Wszyst-
ko odbywa³o siê pod nadzorem
wojska ruskiego. Tam zgromadzili
nas wszystkich, a by³o nas oko³o
piêæ tysiêcy jeñców. Trzymali nas
tam przez trzy dni... Bez jedzenia,
bez wody... spaliœmy na pod³odze...
Z ka¿dej strony bramy i p³oty ob-
stawione by³y przez warty sowiec-
kie.
Po tych trzech dniach przyjechali
jacyœ wojskowi sowieccy w niebie-
skich czapkach. Wtedy jeszcze nie
wiedzieliœmy, kim oni byli. PóŸniej
dowiedzieliœmy siê, ¿e to by³o
NKWD. Przyszli i og³osili zbiórkê
wszystkich jeñców na placu cen-
tralnym. Wtedy powiedziano nam,
¿e Warszawa jeszcze siê broni i kto
chce jechaæ do Warszawy to jest zor-
ganizowany transport kolejowy.
Poci¹g gotowy jest do odjazdu i cze-
ka na stacji kolejowej w Brze¿anach.
Nale¿a³o siê poœpieszyæ, poniewa¿
nie dla wszystkich chêtnych wystar-
czy miejsca. Nie trzeba by³o d³ugo
namawiaæ jeñców! Wszyscy byliœmy
wyg³odniali, niewyspani i ka¿dy
marzy³ tylko o tym, ¿eby siê stam-
t¹d wydostaæ!
Rzuciliœmy siê biegiem, im szybciej
tym lepiej…Wyzwoliæ siê stamt¹d!
– to jedyna myœl jaka wtedy wszyst-
kim towarzyszy³a!
Poci¹g faktycznie sta³ ju¿ przygoto-
wany. By³o mo¿e z 50 wagonów. Dwa
pierwsze mia³y byæ dla oficerów
a kolejne dla pozosta³ych ¿o³nierzy.
Z racji, i¿ by³em dowódc¹ plutonu

Geneza wzniesienia i ods³oniêcia
obelisku siêga 2009 roku, kiedy to
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej w³¹czy-
³o siê w ogólnopolsk¹ akcjê posa-
dzenia okolicznoœciowych 21 473
dêbów na 70-lecie Zbrodni Katyñ-
skiej w ramach programu eduka-
cyjnego „KATYÑ... ocaliæ od za-
pomnienia”, organizowanego
przez Stowarzyszenie PARAFIADA
imienia œw. Józefa Kalasancjusza
w Warszawie, pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego. 16 czerwca 2009r.
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej od-
by³a siê uroczystoœæ posadzenia
i poœwiêcenia „Dêbu Katyñskie-
go” i umieszczenia tablicy ku czci
zamordowanego w Katyniu
w 1940 r. mieszkañca Le¿ajska,
kapitana Korpusu Ochrony Po-
granicza Jana Filipa.
W roku szkolnym 2009/2010
w Muzeum by³y prowadzone lek-
cje muzealne o zbrodni katyñskiej,
których integraln¹ czêœci¹ by³a
prezentacja posadzonego dêbu na
dziedziñcu muzeum. W marcu
2010 r. by³a prezentowana wysta-
wa poœwiêcona zbrodni katyñskiej
„Katyñ – zbrodnia, która mia³a byæ
zapomniana” ze zbiorów Instytu-
tu Pamiêci Narodowej w Rzeszo-
wie, zaœ 11 kwietnia dla mieszkañ-
ców Le¿ajska, mia³a mieæ miejsce
projekcja filmu o zbrodni katyñ-
skiej „Pielgrzym pojednania” wi-
dzianej przez pryzmat ¿ycia kape-
lana Rodzin Katyñskich ks. Zdzi-
s³awa Peszkowskiego, która w ob-
liczu ¿a³oby narodowej po kata-
strofie smoleñskiej zosta³a odwo-
³ana. Nie dosz³a równie¿ do skut-

ku wizyta delegacji muzealnej 12
kwietnia na uroczystoœci sadzenia
dêbów katyñskich w ogrodach Pa-
³acu Prezydenckiego, na któr¹ na-
sze muzeum zosta³o zaproszone
przez œ.p. Pana Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego.
Wiosn¹ 2011 roku zrodzi³ siê po-
mys³ kontynuacji upamiêtnienia
wszystkich ofiar katyñskich z te-
renu Ziemi Le¿ajskiej z jednocze-
snym uhonorowaniem cz³onków
delegacji najwy¿szych w³adz Rze-
czypospolitej Polskiej, którzy zgi-
nêli w katastrofie lotniczej pod
Smoleñskiem 10 kwietnia 2010r.
zd¹¿aj¹c na obchody 70-tej rocz-
nicy Zbrodni Katyñskiej. Projekt
obelisku uzyska³ pozytywn¹ opi-
niê Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa. Lista ofiar le¿ajskich
powsta³a na podstawie publikacji
„Le¿ajska lista katyñska” autorstwa
dyrektora Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku pana Stanis³awa Bartni-
ka, zamieszczonej w Almanachu
Le¿ajskim nr 3/2009, konsultacji
z pierwszym kustoszem Muzeum

Katyñskiego, p³k Zdzis³awem Sa-
wickim, odzewu ze strony wnucz-
ki mjra Macieja Rudnickiego –
p. Anny Rudnickiej z Piskorowic
oraz kwerendy koordynatora dzia-
³u historyczno-etnograficznego
muzeum Romana Federkiewicza.
G³azy zakupiono dziêki szczodrej
donacji p. Krystyny Gardziñskiej –
Fraœ, le¿ajszczanki mieszkaj¹cej
obecnie w Kanadzie, odwiedzaj¹-
cej w lecie 2011 roku rodzinne stro-
ny i rozpoczêto sprzeda¿ okolicz-
noœciowych „cegie³ek ” o nomina-
³ach 20, 50, 100, 200 i 500 z³ z prze-
znaczeniem na pokrycie dalszych
kosztów przedsiêwziêcia. W tym
miejscu chcia³bym z³o¿yæ serdecz-
ne podziêkowania wszystkim ofia-
rodawcom za wp³aty pieniê¿ne,
panu Andrzejowi Skowronkowi za
wykonanie tablic i wszystkim
moim wspó³pracownikom muze-
alnym za pomoc w realizacji pro-
jektu

Roman Federkiewicz
MZL
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Jestem niedosz³ym katyniakiemJestem niedosz³ym katyniakiem
Pan Zbigniew Larendowicz
z Le¿ajska mówi o osobie: Je-

stem niedosz³ym katyniakiem.

¯yje, bo uciek³ z poci¹gu, któ-
rym wywo¿ono polskich jeñców.
Dla Pana Zbigniewa, mimo, ¿e
skoñczy³ ju¿ 96 lat, sprawa mor-
du w Katyniu jest ci¹gle ¿ywa…
Zechcia³ nam opowiedzieæ
o tym, jak dosta³ „drugie ¿ycie”...

zosta³em umieszczony w jednym
z dwóch pierwszych wagonów. No
to wsiadamy…Wagony gromadz¹
jeñców… Wszyscy chc¹ siê zmieœciæ…
Gdy wszystkie wagony s¹ wype³nio-
ne po brzegi, wtedy przychodzi od-
dzia³ wojskowy. Otacza ca³y poci¹g,
zamykaj¹ wagony… Ludzie poupy-
chani jak œledzie. To by³y wagony
towarowe, przeznaczone do prze-
wo¿enia byd³a. Ale nie wa¿ne… Naj-
wa¿niejsze, ¿e przecie¿ jedziemy do
Warszawy pomóc powstañcom!
Jakie¿ nasze zdziwienie i przera¿e-
nie wywo³a³ fakt, i¿ nagle dziej¹ siê
dziwne rzeczy! Poci¹g na stacji by³
tak ustawiony, ¿e lokomotywa by³a
skierowana w kierunku Lwowa,
czyli faktycznie myœleliœmy, ¿e po-
jedziemy w tê stronê. Za lokomo-
tyw¹ dwa wagony z oficerami
a potem reszta ¿o³nierzy.
W pewnym momencie przysz³o
wojsko, obstawili ca³y poci¹g. Od-
pinaj¹ lokomotywê… Lokomotywa
przeje¿d¿a dooko³a stacjê i podpi-
naj¹ j¹ z drugiej strony… By³o ju¿
jasne… Nie jedziemy na zachód do
Warszawy… Jedziemy na wschód…
Do granicy rosyjskiej z Brze¿an by³o
oko³o 60 kilometrów.
Gdy przetoczyli lokomotywê, to na
ka¿dym wagonie na dachu przy-
gotowali stanowiska dla ¿o³nierzy
z broni¹, którzy mieli strzelaæ do
tych, co zechc¹ uciekaæ.
Wywnioskowaliœmy, ¿e skoro na
wschód to zapewne na Sybir. To by³y
tylko nasze domys³y. Nikt nie wie-
dzia³ dok¹d nas wywo¿¹. Gdy po-
ci¹g ruszy³, ko³ata³a mi w g³owie
tylko jedna myœl: Uciekaæ! Uciekaæ!
W tym wagonie dla oficerów razem
ze mn¹ by³ równie¿ mój dowódca
baterii kpt. Seifert. Razem z nami
by³ równie¿ pewien porucznik,
z którym postanowi³em uciec. Co
chwilê s³ychaæ by³o odg³os oddawa-
nych strza³ów, a na mijanych po-
lach widaæ by³o zw³oki jeñców, za-
pewne tych, którzy próbowali uciec
z tego poci¹gu. Nie mieliœmy jed-
nak nic do stracenia.

Wiedzia³em jedno: ja nie chcê je-
chaæ na Sybir!
Tak jak zaplanowa³em, tak te¿ zro-
bi³em. Gdy wyskoczy³em z tego wa-
gonu i spad³em na ziemiê, to le¿a-
³em nieruchomo maj¹c nadziejê,
¿e wœród le¿¹cych zw³ok wczeœniej
zabitych jeñców nie bêdê rzuca³ siê
w oczy. Wyskoczyliœmy z tych ostat-
nich wagonów, wiêc za nami ju¿
nie by³o kolejnych. D³ugo le¿a³em,
nie ruszaj¹c siê, udawa³em zastrze-
lonego. Czeka³em a¿ odg³os pêdz¹-
cego poci¹gu bêdzie coraz cichszy.
Czeka³em... Czeka³em… Gdy zro-
bi³o siê ju¿ ca³kiem cicho, wtedy
wsta³em, by jak najszybciej uciec
z tego miejsca.
Wtedy te¿ zaczê³a siê moja wêdrów-
ka do domu. Z wielkimi trudami
próbowa³em dostaæ siê do Lwowa.
Po ucieczce z poci¹gu dotar³em do
pierwszej wioski, gdzie spotka³em
pewnego cz³owieka, który mi do-
radzi³: Jak pan chce uciekaæ przed
bolszewikami to trzeba siê prze-
mundurowaæ. Mia³em wtedy bo-
wiem na sobie nowiutki mundur.
¯al mi go by³o, ale wiedzia³em, ¿e
gdy mnie znajd¹ to bêdzie jasne, ¿e
jestem ¿o³nierzem, który siê ukry-
wa. Odda³em mundur, a ten miesz-
kaniec da³ mi w zamian inne ubra-
nie. I tak wêdrowa³em… A¿ dosta-
³em siê do Lwowa. Tam od razu
poszed³em do Klasztoru OO. Ber-
nardynów, poniewa¿ mieszkaj¹c
w Le¿ajsku zawsze zwi¹zany by³em
z le¿ajskimi Bernardynami. Okaza-
³o siê jednak, i¿ w ogrodach klasz-
toru stacjonuj¹ Rosjanie. Przeby-
wanie wiêc tam by³o dla mnie bar-
dzo niebezpieczne. Od jednego
z Ojców dowiedzia³em siê, ¿e kilku
zakonników wybiera siê w³aœnie do
Le¿ajska. Postanowi³em wybraæ siê

razem z nimi. Wracaliœmy w piê-
ciu: ksi¹dz-dziekan z Majdanu Sie-
niawskiego, trzech zakonników
i ja. I wyruszyliœmy w podró¿. Ze
Lwowa do Le¿ajska. Pieszo… Pod-
ró¿ by³a niebezpieczna. Okolice
opanowane w wiêkszoœci przez
bandy ukraiñskie. By³o naprawdê
niebezpiecznie. W okolicach Lu-
baczowa od³¹czy³ siê od nas ten
ksi¹dz, który szed³ razem z nami
pod¹¿aj¹c do swojej parafii. Zosta-
³o nas czterech. W dalszej drodze
Bernardyni postanowili dostaæ siê
do Le¿ajska przez most w Kury-
³ówce, a ja zosta³em w Piskorowi-
cach. Zatrudni³em siê u pewnego
gospodarza zbieraj¹c ziemniaki, ob-
serwuj¹c jednoczeœnie co dzieje siê
w tej okolicy. Okaza³o siê bowiem,
i¿ w tej miejscowoœci jest pewien
cz³owiek, który przewozi ludzi
przez granicê. Rosjanie wtedy wy-
cofywali siê do Sieniawy i utworzy-
³a siê tam granica – z jednej strony
byli Rosjanie a z drugiej Niemcy.
Warunkiem przewiezienia przez
rzekê San przez owego cz³owieka
by³a op³ata: 10 z³otych. Pracuj¹c
wiêc przy zbieraniu ziemniaków
czeka³em na sygna³, kiedy bêdzie
mo¿liwoœæ przetransportowania
do Le¿ajska. I jest pewnego dnia
sygna³: Jechaæ! Powiedzia³ mi o tym
ten gospodarz u którego pracowa-
³em: „ W nocy bêdzie przewóz,
niech Pan siê zabiera”. Tak te¿ zro-
bi³em. O umówionej godzinie
i w umówionym miejscu czekali-
œmy w 10 osób w nocy w zaroœlach
nad Sanem. Wypatrywaliœmy fur-
manki. Jest! Wsiadamy… Jedzie-
my… Wœród nas by³ jeden ¿yd, ale
w tamtym momencie najwa¿niej-
sze ju¿ by³o tylko to, by wróciæ do
domu. Gdy doje¿d¿amy do drugie-

go brzegu czuj¹c ju¿ prawie, ¿e je-
steœmy w domu, z zaroœli wynurza
siê przyczajony patrol niemiecki.
Zamarliœmy wszyscy… HALT! Za-
trzymali nas wszystkich, posadzili
oddzielnie ka¿dego a nastêpnie
przepytuj¹ kim jesteœmy. Gdy do-
szli do mnie, pytaj¹ kim jestem. Nie
zastanawiaj¹c siê d³ugo i widz¹c
w oddali kontur koœcio³a w Tarnaw-
cu odpowiadam: organist¹. Pytaj¹:
w którym koœciele? Odpowiadam,
¿e w tym co go widaæ – w Tarnaw-
cu a wybra³em siê jedynie do od-
wiedzenia rodziny w Le¿ajsku. Jako
dowód i potwierdzenie moich s³ów
wyci¹gam album – Walce Straussa,
który znalaz³em w koszarach
w Brze¿anach. By³a tam ca³a biblio-
teka nut po orkiestrze wojskowej,
a wœród nich album z Walcami
Straussa. Bardzo lubiê muzykê, dla-
tego wzi¹³em ten album. Przez ca³¹
moj¹ wêdrówkê nios³em te nuty
z sob¹. I teraz w³aœnie wyci¹gn¹-
³em je i pokaza³em jednemu z tych
stra¿ników. Prawdopodobnie by³ on
Austriakiem, poniewa¿ gdy tylko
zobaczy³ te nuty uœmiechn¹³ siê,
zacz¹³ tañczyæ i œpiewaæ. Odda³ mi
potem te nuty i powiedzia³: IdŸ…
i tak kolejny raz unikn¹³em œmier-
ci, tym razem ¿ycie uratowa³y mi
nuty…I tak dotar³em do Le¿ajska.
Do domu.
A w Le¿ajsku zaczê³o siê ¿ycie
w konspiracji, ale to ju¿ temat zu-
pe³nie innej historii.

Mija kilkadziesi¹t lat... W tym cza-
sie nie mia³em ¿adnej informacji,
o tych którzy wtedy jechali ze mn¹
tym poci¹giem. Nie wiedzia³em
dok¹d ten poci¹g dojecha³… nie
zna³em jego koñcowego celu.
Ostatniego przystanku… ¯y³em
w przekonaniu, ¿e to by³a wywóz-
ka na Sybir.

Dopiero po kilkudziesiêciu latach,
bêd¹c ju¿ na emeryturze dosta³em
ksi¹¿kê z list¹ ofiar i zaginionych
w Katyniu. Zacz¹³em przegl¹daæ,
czytaæ nazwiska… Strona 146, znaj-
dujê znajome nazwisko: SEIFERT
Tadeusz Ryszard, kapitan artylerii.
To by³ przecie¿ mój dowódca! To-
warzysz tamtej podró¿y… Wtedy
zrozumia³em… Nie jechaliœmy na
Sybir, ale do Katynia. Ja uciek³em…
Prze¿y³em… Jestem niedosz³ym ka-
tyniakiem. Gdybym wtedy nie
uciek³ z tego poci¹gu, równie¿ by³-
bym w tej ksi¹¿ce jako ofiara mor-
du katyñskiego…

Wys³ucha³a:
Ma³gorzata Bechta
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Kilka s³ów sprawozdania z prze¿y-
tego czasu niech bêdzie zachêt¹ do
uczestnictwa w tym przedsiêwziê-
ciu w kolejnym roku.

W ramach sesji naukowej wyg³o-
szone zosta³y referaty:
prof. dr hab. Ryszard Legutko (UJ
Kraków, b. minister Edukacji Na-
rodowej, europose³ PIS) „Polski
katolik we wspó³czesnym œwie-
cie”
Profesor postawi³ tezê, i¿ w latach
1939-1954 dosz³o do zerwania œwia-
domoœci – ci¹g³oœci historycznej
kraju. Polacy stracili œwiadomoœæ
z tym, co by³o wczeœniej. Jedyn¹
instytucj¹, która zachowa³a tê ci¹-
g³oœæ jest wed³ug profesora Koœció³
Katolicki (ludzie w tym koœciele).
Prelegent w swym wyst¹pieniu
udowodni³, i¿ to¿samoœæ wspó³cze-
snego cz³owieka to to¿samoœæ cz³o-
wieka niechêtnego chrzeœcijañ-
stwu. Nie ma i nie bêdzie obrony
katolicyzmu w zagubionej politycz-
nie Europie. To my Polacy – chrze-
œcijanie musimy wzi¹æ w obronê ka-
tolicyzm. Nie mo¿emy iœæ na
kompromis, bo i tak impet na
katolicyzm nie ustanie.
Wspó³czeœnie patrzy siê na cz³owie-
ka jako na istotê skoñczon¹, jako
ma³y atom, który musi dbaæ o swo-
je ziemskie prawa, zaœ chrzeœcija-
nie wierz¹ w ¿ycie po œmierci, wiêc
tym samym widz¹ w osobie ludz-
kiej coœ wiêcej ni¿ tylko materialn¹
jednostkê. Widz¹ godnoœæ Bo¿¹.
Prelegent uœwiadomi³ s³uchaczom
zmianê w spojrzeniu na cz³owie-
ka, która jest bardzo niepokoj¹ca –
i uwydatni³ rolê chrzeœcijañstwa,

Wierni Bogu i OjczyŸnie
Pod takim w³aœnie has³em odby³
siê 5 maja br. w Miejscu Piasto-
wym VII Kongres Nauczycieli i Wy-
chowawców. Duszpasterstwo Na-
uczycieli Le¿ajsk – Fara wraz
z Dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych w Le¿ajsku zorganizowa³o
wyjazd na sesjê naukow¹.

jako pola budz¹cego œwiadomoœæ
wartoœci ludzkoœci.

ks. Pra³at dr Stanis³aw Janusz
(WSD Przemyœl) „Katolickie per-
spektywy rozwoju cz³owieczeñ-
stwa”
Ksi¹dz Pra³at wskaza³ na pewn¹
dysharmoniê w ¿yciu cz³owieka:
cz³owiek ma naturê podobn¹ do
Boga, ¿yje w rzeczywistoœci, ale
i odkrywa têsknotê za œwiatem nad-
przyrodzonym, sk¹d powstaje
w cz³owieku napiêcie, pojawia siê
pytanie o mo¿liwoœæ zrealizowania
tej nadprzyrodzonej natury. Jedy-
nie w dialogu z Panem Bogiem
dokonuje siê uzgodnienie zrealizo-
wania tej woli. Albo cz³owiek bê-
dzie wzrasta³ w kierunku zrealizo-
wania woli Bo¿ej i dojdzie do wiecz-
noœci, albo bêdzie siê od Pana Boga
oddala³.
Sam Bóg jest zainteresowany, by
cz³owiek osi¹gn¹³ niebo i czyni to
przez Koœció³. Bóg jednak domaga
siê wspó³pracy ze strony cz³owie-
ka; œwiadomej i wolnej. Cz³owiek
osi¹ga pe³niê swojego przeznacze-
nia, gdy w procesie samodoskona-

lenia kszta³tuje pewne postawy
moralne, stale i ci¹gle opowiadaj¹c
siê po stronie dobra.
Na koniec postawione zosta³o py-
tanie: „Z czym i z kim jako katolicy
identyfikujemy siê i czego mamy
wystrzegaæ siê w swoim ¿yciu?”.

prof. dr hab. Robert Jerzy Nowak
(WSKSiM Toruñ) w swoim wyst¹-
pieniu „Koœció³ a naród” przed-
stawi³ (wbrew œwiadomej woli
zapomnienia) wiele sylwetek
chrzeœcijañskich patriotów, którzy
wystêpowali b¹dŸ nadal wystê-
puj¹ w obronie polskoœci i naro-
du.
Byli to m. in. H. Ko³³¹taj, S. Sta-
szic, ks. R. Kalinowski, R. Trau-
gutt, abp Feliñski, brat A. Chmie-
lowski, ks. bp J. S. Pelczar, ks. abp
J. Teodorowicz, kard. prymas
Hlond, o. M. Kolbe, kard. A. Sa-
pieha, prymas Wyszyñski, ks. J. M.
Bocheñski, Ojciec Œw. Jan Pawe³ II,
abp J. Michalik.
Pan profesor uœwiadomi³ s³ucha-
czom, i¿ obecnie (i to z wielkim
nag³oœnieniem) chce siê podwa¿yæ
zwi¹zek Koœcio³a z narodem. Poda³

przyk³ady krajów Europejskich,
gdzie Koœció³ odgrywa³ i odgrywa
zasadnicz¹ rolê w budowaniu na-
rodu. Przywo³a³ przyk³ad narodu
wêgierskiego – jako tego, który przy
pomocy g³êbokiej wiary umiejêtnie
podnosi i promuje wiele zasad wol-
noœci narodowej i patriotyzmu.
Wed³ug prelegenta Koœció³ nie
mo¿e byæ w naszym kraju od³¹czo-
ny od struktur funkcjonowania
pañstwa. Zachêca³ wrêcz do odczy-
tania potrzeby bardziej stanowcze-
go wystêpowania przeciw atakom
na Koœció³ i polskoœæ. S³uchaj¹c
s³ów pana profesora dochodzi³o siê
do wniosków, ¿e Polska znajduje siê
w kryzysie wartoœci – a Koœció³ wie-
le zyska, jeœli bêdzie du¿o bardziej
wystêpowa³ przeciwko niesprawie-
dliwoœci spo³ecznej, zgodnie
z nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a.
„Po z³ych pokoleniach przyjd¹ lep-
sze” i by siê to ziœci³o, by nast¹pi³o
odrodzenie patriotyzmu Polski.

Sesjê naukow¹ zakoñczy³o wyst¹-
pienie wokalnego kwartetu mê-
skiego ACCORD z Tarnopola,
który zaprezentowa³ wiele patrio-
tycznych utworów. Us³yszane pie-
œni mimo, i¿ wykonane w wiêkszo-
œci w jêzyku ukraiñskim pozwoli³y
odczuæ wielk¹ zale¿noœæ wiary
i patriotyzmu w sercach ludzkich,
a cisza, która towarzyszy³a wykona-
niu by³a odzwierciedleniem sza-
cunku do piêkna muzyki i prezen-
towanych treœci.

W imieniu Duszpasterstwa Na-
uczycieli parafii Le¿ajsk – Fara dziê-
kujemy za obecnoœæ i zapraszamy
na cykliczne spotkania Duszpaster-
stwa.

p. Danuta Dr¹¿ek
Ks. Tomasz Podolak

Biblioteka Klasztoru OO. Bernardynów w Le¿ajsku udo-
stêpnia zbiory biblioteczne studentom wy¿szych uczelni
pisz¹cych prace licencjackie, magisterskie, podyplo-
mowe i doktorskie. Wiele z tych osób korzystaj¹cych
z us³ug biblioteki Klasztoru pomimo wczeœniejszego

zobowi¹zania nie dostarczy³o dotychczas swoich prac!

Opracowania te stwarzaj¹ mo¿liwoœæ korzystania z za-
sobu wiedzy o historii, kulturze i zabytkach Le¿ajska,
Ziemi Le¿ajskiej i dalszych okolic Województwa Pod-
karpackiego.
Pan Zbigniew Larendowicz – Bibliotekarz Klasztoru
OO. Bernardynów przypomina o wywi¹zaniu siê z pod-

UPOMNIENIE!
jêtego zobowi¹zania i oczekuje na prace licencjackie
i magisterskie.
Od redakcji: Informacja o Dzia³alnoœci biblioteki Klasz-
toru OO. Bernardynów w Le¿ajsku w 10-leciu 2000
– 2009 wraz z zestawieniem iloœci i tematyk¹ prac na-
ukowych przekazanych w w/w okresie do biblioteki
znajduje siê w „Kurierze Powiatowym” nr 4/2010 (str.
18), który wraz z wszystkimi wydaniami „Kuriera” od
2005 r. mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku: www.starostwo.le-
zajsk.pl – po prawej stronie zak³adka: KURIER POWIA-

TOWY-ARCHIWUM.
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Jednym z ¿yj¹cych uczestników
tamtych wydarzeñ by³ obecny na
uroczystoœci Bronis³aw Smo³a, od-
znaczony po latach tytu³em Wete-
rana Walk o Wolnoœæ i Niepodle-
g³oœæ. To dziêki miêdzy innymi jego
bohaterskiej postawie czterech an-
gielskich lotników powróci³o bez-
piecznie do domu. Pomimo pode-
sz³ego wieku dobrze pamiêta wo-
jenne lata, a ¿eby wzi¹æ udzia³ uro-
czystoœci pokona³ przesz³o 500 km
z Ostródy, gdzie obecnie mieszka.
Pami¹tkowy obelisk ods³onili Bro-
nis³aw Smo³a oraz burmistrz Jerzy

Ods³oniêcie obelisku upamiêtniaj¹cego
akcjê ratowania lotników angielskichakcjê ratowania lotników angielskichakcjê ratowania lotników angielskich
W niedzielê 22 kwietnia br., czyli
w przeddzieñ 68. rocznicy akcji ra-
towania lotników angielskich pod-
czas drugiej wojny œwiatowej w
Tarnogórze mia³o miejsce ods³o-
niêcie obelisku upamiêtniaj¹cego
to wydarzenie. Pomys³odawc¹ i
fundatorem monumentu by³ Edward
Kak – mieszkaniec i pasjonat hi-
storii Tarnogóry. Chcia³ w ten spo-
sób uczciæ pamiêæ ¿o³nierzy Bata-
lionów Ch³opskich oraz mieszkañ-
ców miejscowoœci, którzy z nara-
¿eniem ¿ycia nieœli pomoc za³o-
dze brytyjskiego samolotu.

Rokrocznie 3 maja, w wigiliê œw.
Floriana, w Nowej Sarzynie odby-
waj¹ siê gminne obchody Dnia Stra-
¿aka. Tegoroczne uroczystoœci roz-
poczê³y siê zbiórk¹ na placu Jed-
nostki Ratowniczo-Gaœniczej PSP
w Nowej Sarzynie, sk¹d stra¿acy
prowadzeni przez orkiestrê dêt¹
z ma¿oretkami z Brzózy Królew-
skiej przemaszerowali do miejsco-
wego Koœcio³a Parafialnego. Pod-
czas Mszy Œwiêtej homiliê wyg³osi³
ks. Józef Ksi¹¿ek, kapelan stra¿y
po¿arnych powiatu rzeszowskiego.
W swoim kazaniu zwróci³ siê do
stra¿aków, dziêkuj¹c im za poœwiê-
cenie i s³u¿bê drugiemu cz³owie-
kowi oraz do zebranych wiernych
obchodz¹cych w tym dniu uroczy-
stoœci odpustowe, a w szczególno-
œci do kobiet, którym za wzór przed-
stawi³ patronkê parafii - NMP Kró-

Angielscy lotnicy

w Tarnogórze i okolicach

PóŸn¹ noc¹ 23 kwietnia 1944 roku

na pastwisko nieopodal Tarnogóry

run¹³ brytyjski samolot wojskowy

typu „Halifax”. By³ to bombowiec, ale

u¿ywano go równie¿ do celów pa-

trolowych i zadañ transportowych,

w tym zaopatrywania ruchu oporu

w okupowanych krajach. Ten, który

rozbi³ siê na terenie naszej gminy wy-

konywa³ lot z W³och do Polski, ce-

lem dokonania zrzutu dla partyzan-

tów. Nad Czechos³owacj¹ zosta³

ostrzelany przez niemieckie myœliw-

ce, co spowodowa³o uszkodzenie

jednego z silników. Mimo to dotar³

do celu - w okolice Lublina. Jednak

w drodze powrotnej na wysokoœci

Sanu, dosz³o do awarii, w wyniku

której Halifax spad³ na ³¹kê w okoli-

cach Tarnogóry. Jego siedmiooso-

bowa za³oga zdo³a³a uratowaæ siê

na spadochronach. Z rozbitego sa-

molotu ¿o³nierze Batalionów Ch³op-

skich zabrali karabin maszynowy

i amunicjê, drugi taki karabin trafi³

do Sarzyny. Jeden z lotników szuka³

pomocy w domu ¿yj¹cego do dziœ

Bronis³awa Sowy, drugi zosta³ od-

naleziony w Kopkach. Dwóch kolej-

nych trafi³o do gospodarstwa Seba-

stiana £yki. Ca³a czwórka Storey, Stra-

dling, Keen i Hughes otrzymywa³a

po¿ywienie od mieszkañców wsi oraz

uzyska³a schronienie w dobrze za-

maskowanym leœnym bunkrze. Na-

stêpnie ¿o³nierze BCh zorganizowali

angielskim lotnikom przeprawê przez

San. Trafili oni pod opiekê jednego

z oddzia³ów partyzanckich, po czym

z Huty Krzeszowskiej odlecieli do

Zwi¹zku Radzieckiego, sk¹d powró-

cili do Anglii. Kolejny z lotników Da-

vis wyl¹dowa³ w okolicach Jelnej,

gdzie otrzyma³ schronienie. PóŸniej

ukrywa³ siê w Rakszawie i podobnie

jak jego koledzy wróci³ szczêœliwie do

ojczyzny. Mniej szczêœcia mia³a po-

zosta³a dwójka. Congdona zatrzyma-

no po tym, jak wyl¹dowa³ na terenie

dzisiejszych Zak³adów Chemicznych

w Nowej Sarzynie, gdzie Niemcy urz¹-

dzili sk³ad broni i amunicji. Elking-

ton-Smith zosta³ wydany hitlerow-

com stacjonuj¹cym w dworze hr.

Tarnowskiego w Kopkach, prawdo-

podobnie przez jednego z folksdoj-

czów z Koziarni. Obydwaj zostali prze-

wiezieni na przes³uchania do Nie-

miec, po czym trafili do obozu dla

alianckich jeñców wojennych. Histo-

ria ta ma jednak szczêœliwy fina³, gdy¿

ca³a za³oga rozbitego Halifaxa prze-

¿y³a wojnê i powróci³a do swoich

domów. Jeden z lotników odwiedzi³

nawet po latach Tarnogórê, aby po-

dziêkowaæ swoim wybawcom, inni

zaœ pisywali listy do swoich dawnych

przyjació³ w Polsce.

Paul, który w swoim wyst¹pieniu
wyrazi³ s³owa uznania partyzantom
i mieszkañcom Tarnogóry za bo-
haterstwo i odwagê w trudnym
okresie, kiedy wa¿y³y siê dalsze losy
naszej Ojczyzny. Pogratulowa³ te¿
Edwardowi Kakowi szczytnej ini-
cjatywy, dziêki której pamiêæ wœród
mieszkañców miejscowoœci i oko-

lic o ludziach walcz¹cych o woln¹
Polskê bêdzie wiecznie ¿ywa.
Nastêpnie proboszcz Parafii w Tar-
nogórze ks. Marian Cieliczka do-
kona³ poœwiêcenia obelisku, a dla
uczczenia uczestników wydarzeñ
dzieci z miejscowej szko³y z³o¿y³y
wieniec.

Gminne
œwiêto
stra¿aków

low¹ Polski. Nie zabrak³o tak¿e od-
niesieñ do Ojczyzny, œwiêtuj¹cej
rocznicê uchwalenia Konstytucji
3 maja. Koœció³ nigdy Polski nie zdra-
dzi³, zawsze j¹ wspiera³ i stawa³
w obronie jej wolnoœci, a dziœ próbuje
siê zdradzaæ Koœció³, wyœmiewaæ go
i usuwaæ na margines – powiedzia³
ks. kapelan.
Po Mszy Œw. stra¿acy powrócili na
plac JRG, gdzie odby³ siê uroczysty
apel. Zebranych przywita³ dowód-
ca jednostki Józef Kludys, który
odczyta³ tak¿e list od Prezesa Za-
rz¹du Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
OSP RP Józefa Sarzyñskiego. Na-
stêpnie wrêczono odznaczenia za
dzia³alnoœæ na rzecz ochrony prze-
ciwpo¿arowej. Z³oty Medal „Za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa” otrzyma³
Józef Sa³êga, Czes³aw Kozyra i Jó-
zef Ziemniak, srebrny – Regina

Gnatek i Jan Kak, natomiast br¹-
zowy – Marek Dubiel, Karol Gu-
mieniak, Sebastian Hawro i Bogu-
s³aw Tudryn. Odznak¹ „Stra¿ak
Wzorowy” uhonorowano Domini-
ka Busztê, Adriana Kowala, Rober-
ta Srokê, Romana Sulikowskiego,
£ukasza Zawadzkiego i Damiana
¯uczka. Na koniec g³os zabrali za-
proszeni goœcie, wœród nich m.in.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna.
Dziêkujê za ofiarnoœæ i trud ponoszo-
ny w wype³nianiu swoich obowi¹z-
ków, za wykazywanie pe³nej gotowo-
œci i zdecydowanej postawy w trud-
nych do pokonania zadaniach, chro-
ni¹c ¿ycie, zdrowie i mienie ludzkie –
powiedzia³ Jerzy Paul.
Obchody zakoñczy³a stra¿acka ma-
jówka, która odby³a siê w restaura-
cji „Agawa”. �

�
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Obydwa te obiekty zosta³y wykona-
ne w ci¹gu jednego roku (2011). Ich
koszt wyniós³ odpowiednio: boisk
sportowych 985 264,22 z³, w tym:
dotacja Ministerstwa Sportu i Tury-
styki: 448 000 z³; dotacja z Urzêdu
Marsza³kowskiego 315 000 z³ i œrod-
ki w³asne 222 264,22 z³; placu za-
baw: 175 851,87 z³, w tym: dotacje
z bud¿etu pañstwa w wys. 87 925 z³
i œrodki w³asne 87 926,87 z³. Uro-
czystego otwarcia dokona³ Wójt
Gminy Kury³ówka Tadeusz Hale-
siak w towarzystwie zaproszonych
goœci: Kierownika Oddzia³u Inwe-
stycji Departamentu Edukacji
i Kultury Urzêdu Marsza³kowskie-
go Józefy Wójcik-M¹dry, Wizytato-
ra Kuratorium Oœwiaty w Rzeszo-
wie Janiny Œwierczewskiej, Burmi-
strza Le¿ajska Piotra Urbana, Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna Jerzego Paula, Wójta Gminy
Le¿ajsk Krzysztofa Sobejko, Wice-
starosty Le¿ajskiego Marka Kogu-

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe „Orlik”
i Plac Zabaw przy Zespole Szkó³ w Kury³ówce

przekazane do u¿ytkowania
17 kwietnia br. by³ dniem wyj¹tkowym dla dzieci i m³odzie¿y ZS w Kury³ówce, gdy¿ w tym dniu przekazano im w u¿ytkowanie „Orlik” oraz Plac
Zabaw.
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Certyfikat ten odebra³ Wójt
Gminy Kury³ówka Tadeusz
Halesiak podczas uroczystej
gali rozstrzygaj¹cej rywaliza-
cjê poszczególnych samo-
rz¹dów, tak¿e w innych dzie-
dzinach jak: edukacja, bez-
pieczeñstwo, sport, kultura,
turystyka, w dniu 27 marca
2012 r. w Rzeszowie. Wyró¿-
nienie to jest efektem do-
tychczasowych dzia³añ sa-
morz¹du na rzecz rozwoju
gminy i klasyfikuje Gminê
Kury³ówka wœród najlep-
szych gmin Unii Europej-
skiej. �

Gmina Kury³ówka otrzyma³a cer-
tyfikat lidera przedsiêbiorczoœci
w konkursie organizowanym
przez Fundacjê Gospodarcz¹
EURO-PARTNER.

ta, przewodnicz¹cego Rady Gmi-
ny Kury³ówka Stanis³awa Kotul-
skiego, kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy, grona peda-
gogicznego i uczniów ZS w Kury-
³ówce oraz przedstawicieli Rady
Rodziców. Ca³oœæ przedsiêwziêcia
uzupe³ni³a imponuj¹ca czeœæ arty-
styczna w wykonaniu Orkiestry
Dêtej i Mar¿onetek GOK oraz
uczniów Zespo³u Szkó³, którzy ca-
³ym sercem wyrazili radoœæ z tego
wydarzenia. Uwieñczeniem cere-
monii otwarcia by³ mecz o puchar
Dyrektora ZS w Kury³ówce roze-
grany przez uczniów miejscowego
gimnazjum.
Kilkutygodniowe doœwiadczenia
z funkcjonowania „Orlika” poka-
zuj¹, ¿e jest to niezwykle udana in-
westycja, poniewa¿ popo³udniowe
zajêcia prowadzone przez anima-
tora Paw³a Mazurkiewicza ciesz¹ siê

ogromn¹ popularnoœci¹, a boiska
ci¹gle têtni¹ ¿yciem do póŸnych
godzin wieczornych.

�
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Jubileusz „Maj-danówki”
Ju¿ od dwudziestu lat Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”
zaprasza do Gminy Nowa Sarzyna skrzypków ludowych, aby wziêli udzia³
w spotkaniu konkursowym. Tegoroczna, jubileuszowa „Maj-danówka”
pod patronatem Marsza³ka Województwa Podkarpackiego odby³a siê 3
maja br. na placu przed restauracj¹ „Agawa” w Nowej Sarzynie.

Sk¹d zrodzi³ siê pomys³ utwo-
rzenia Kapeli „Majdaniarze”?

Z muzyk¹ by³em zwi¹zany od dzie-
ciñstwa. Muzyka mnie poci¹ga³a, fa-
scynowa³a. Ju¿ jako ch³opiec uczy³em
siê graæ na akordeonie, tr¹bce i skrzyp-
cach. Najwiêkszym problemem jed-
nak by³a kwestia pieniêdzy. Rodziców
nie by³o staæ na zakup tych instru-
mentów, dlatego uczy³em siê graæ
dorywczo, na po¿yczanych instru-
mentach. Pamiêtam, jak w Szkole
Podstawowej w Majdanie £êtowskim,
do której chodzi³em, zajêcia tañca pro-
wadzi³a pani B¹k. Jaka¿ to by³a niesa-
mowita osoba! Dla niej taniec to nie
tylko okreœlony rytm, ale scena ludo-
wa by³a dla niej ca³ym ¿yciem. Folklor,
tradycyjne tañce ludowe by³y dla niej

No w³aœnie, kto tworzy³ pierw-
szy sk³ad Kapeli?

W 1990 roku wystêpowa³em w ze-
spole ludowym Lasowiak, dzia³aj¹-
cym przy stalowowolskim Domu
Kultury i w³aœnie wtedy zapragn¹-
³em prowadziæ w³asn¹ kapelê. Po-
wsta³a ona w Nowej Sarzynie
w moim domu prywatnym przyj-
muj¹c nazwê „Majdaniarze”. Po-
cz¹tkowo by³a to kapela rodzinna.
Wystêpowali w niej przedstawicie-
le czterech rodzin: Kostyrów, Gu-
mieniaków, Ha³asów i Pi¹tków.
Przez 7 lat dzia³alnoœci sk³ad kapeli
ulega³ zmianom. £¹cznie wystêpo-
wa³o w niej oko³o 50 osób, nie tyl-
ko z Nowej Sarzyny, ale tak¿e z naj-
bli¿szych okolic.

Bardzo szybko Kapela zaczê³a
byæ rozpoznawana nie tylko
w naszym regionie…

To prawda! Od samego pocz¹tku
istnienia Kapela bardzo szybko
zdoby³a uznanie i przychylnoœæ
wszêdzie, gdzie tylko siê pojawiali-
œmy. A warto dodaæ, i¿ byliœmy za-

Uczestnicy wykonywali dwie me-
lodie o tematyce ludowej oraz je-
den utwór dowolny. Tym razem
organizatorzy postanowili wy³oniæ
„z³ot¹ dziesi¹tkê” konkursu. Wœród
laureatów znaleŸli siê: Izabela Ko-
zyra z Woli Zarczyckiej, Natalia £yko
z £êtowni, Teresa Potañska z Wi-
de³ki, Jan Leszczyñski z Zdzi³owic,
Grzegorz Sowa z Czarnej, Kamil
Ba³ut z Kamienia, Stanis³aw G³az
z Dzwoli, Zbigniew Butryn z Jano-
wa Lubelskiego oraz Bronis³aw
Rawski z Kocudzy. W gronie naj-
lepszych nie zabrak³o tak¿e ubie-
g³orocznej zwyciê¿czyni „Maj-da-
nówki” Lidii Bia³y z Œwilczy, która
dodatkowo zdoby³a a¿ trzy nagro-
dy specjalne – Wójta Gminy Le-
¿ajsk, Stowarzyszenia „Majdania-
rze” oraz publicznoœci. Nagroda
Starosty Le¿ajskiego trafi³a do Te-
resy Potañskiej. Organizatorzy Ro-
man Kostyra i Jerzy Charysz uho-
norowali tak¿e najm³odszego
uczestnika spotkañ Dawida Bia³e-
go z Kamienia oraz najstarszego
z wykonawców Ferdynanda Cia-
snochê z £¹ki.
W przerwach pomiêdzy wystêpa-
mi skrzypków swoj¹ twórczoœæ pre-
zentowa³y zespo³y ludowe, m.in.

„Sarzynioki” z Sarzyny, „Kocirba”
oraz kapela folklorystyczna z Jano-
wa Lubelskiego. Zgromadzona
publicznoœæ mog³a skosztowaæ
równie¿ swojskiego jad³a serwowa-
nego przez Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich w Sarzynie. Na zakoñczenie
jeden z laureatów konkursu Bro-
nis³aw Rawski z Kocudzy zainto-
nowa³ melodiê hitu bia³o-czerwo-
nych na Mistrzostwa Europy w Pi³-

ce No¿nej pt. „Koko Euro spoko”,
który nagra³ zespó³ „Jarzêbina”, po-
chodz¹cy z jego rodzinnej miejsco-
woœci. To ja uczy³em nasze panie tego
utworu, a one pokona³y takie gwiaz-
dy, jak Maryla Rodowicz czy Wilki –
¿artowa³ Bronis³aw.
Impreza by³a tak¿e okazj¹ do œwiê-
towania jubileuszu dwudziestolecia
pracy artystycznej kapeli ludowej
„Majdaniarze”, która zaprezentowa-

³a swoje najwa¿niejsze utwory
w trakcie koncertu. Gratulacje i po-
dziêkowania za krzewienie kultury
ludowej wrêczyli muzykom: w imie-
niu Starosty Le¿ajskiego Lucjan
Czenczek – Cz³onek Zarz¹du Po-
wiatu Le¿ajskiego, zastêpca burmi-
strza Danuta Pinderska oraz dyrek-
tor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie Marek Jastrzêbski

PS

O historii dzia³alnoœci Kapeli
„Majdaniarze” z Nowej Sarzyny,
która w tym roku œwiêtuje
Jubileusz XX-lecia
opowiada nam jej twórca
– pan Roman Kostyra.

swoistego rodzaju fenomenem, do
którego odnosi³a siê z niesamowitym
szacunkiem, a przede wszystkim po-
prostu ten taniec kocha³a. To w³aœnie
œ.p. pani B¹k zaszczepi³a we mnie
mi³oœæ do tañca.
W moim póŸniejszym ¿yciu zawsze
muzyka odgrywa³a g³ówn¹ rolê:
szko³a muzyczna, kapele weselne,
a póŸniej w³aœnie pomys³ utworze-
nia Kapeli „Majdaniarze”.

praszani nawet poza granice nasze-
go kraju. Koncertowaliœmy m.in.
na Ukrainie, Litwie, £otwie, Esto-
nii, byliœmy równie¿ dwukrotnie
w Stanach Zjednoczonych! Dodam
równie¿, i¿ bardzo czêsto goœcili-
œmy w mediach, podam jako przy-
k³ad Program 1 TVP, Radio Lublin,
Radio Kielce, Poznañ czy Zakopa-
ne. Ogromn¹ liczbê nagrañ odby-
liœmy przede wszystkim w Radio
Rzeszów. Dodatkowo tak¿e nagra-
liœmy 6 p³yt, w tym 3 wydaliœmy i s¹
na rynku a trzy kolejne czekaj¹ na
sponsora.
Jako dowód na to, i¿ Kapela „Maj-
daniarze” by³a i jest niezwykle ak-
tywna podam, i¿ w ci¹gu tych 20
lat wyst¹piliœmy ponad 964 razy na
ró¿nego rodzaju koncertach, a zda-
rza³y siê i takie dni, w których wy-
konywaliœmy 4 koncerty dziennie!
Wielkim wyró¿nieniem dla Majda-
niarzy, jeszcze dzia³aj¹cych jako
kapela, by³ czterokrotny udzia³
w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Œpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu n. Wis³¹ oraz udzia³ w Œwia-

� W imieniu

Zarz¹du Po-

wiatu Le¿aj-

skiego gratula-

cje „Majdania-

rzom” z³o¿y³

Lucjan Czen-

czek – Cz³o-

nek Zarz¹du.
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W dniach 8-9 marca 2012 roku od-
by³ siê fina³ X edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu z zakresu Rachunko-
woœci, organizowany przez Wydzia³
Zarz¹dzania Politechniki Rzeszow-
skiej i Zespó³ Szkó³ nr 2 w Rzeszo-
wie. Uczennica naszej szko³y Agata
Ryglewicz, z klasy 4 Technikum Eko-
nomicznego zosta³a laureatk¹
V miejsca. Oprócz nagród rzeczo-

Agata Ryglewicz z Zespo³u Szkó³
Licealnych im. Boles³awa Chrobre-
go w Le¿ajsku zosta³a laureatk¹
X edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su z Zakresu Rachunkowoœci.

wych Agata, jako najlepsza z woje-
wództwa Podkarpackiego otrzyma-
³a nagrodê – wyjazd do Europarla-
mentu w Strasburgu, ufundowan¹
przez Pani¹ Pose³ do Parlamentu Eu-
ropejskiego z Podkarpacia El¿bietê
£ukacijewsk¹ oraz bezp³atny kurs
organizowany przez Stowarzyszenie
Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Pod-
karpacki w Rzeszowie. Corocznie
organizowany Konkurs, skierowa-
ny jest do uczniów klas ponadgim-
nazjalnych z ca³ej Polski, kszta³c¹-
cych siê w zawodzie technik ekono-
mista. Jego ide¹ jest konfrontacja
wiedzy i umiejêtnoœci zdobytych

�Uczennica Zespo³u Szkó³ Licealnych

Agata Ryglewicz – laureatka V miejsca.

przez uczniów w szkole z wymaga-
niami stawianymi przez uczelnie
i wspó³czesny rynek pracy. Konkurs,
podobnie jak olimpiady przedmio-
towe jest trzystopniowy: I etap edu-
kacyjny i II etap kwalifikacyjny or-
ganizowane s¹ przez Zespó³ Szkó³
nr 2 w Rzeszowie.
III etap sk³ada siê z testu oraz pro-
jektu wykonywanego za pomoc¹
oprogramowania finansowo-ksiê-
gowego i organizowany jest przez
Wydzia³ Zarz¹dzania Politechniki
Rzeszowskiej. Warto podkreœliæ
skalê tego przedsiêwziêcia, bowiem
w I etapie wziê³o udzia³ blisko
10 000 uczniów szkó³ ekonomicz-
nych z terenu ca³ej Polski. Do fi-
na³u (III etap) zakwalifikowa³o siê
31 uczestników.

Ma³gorzata Borkowska

towym Festiwalu Polonijnym
w Rzeszowie. Tu kapela wystêpo-
wa³a wraz z zespo³em Krakowiak
z Bostonu, a kasety z jej nagrania-
mi powêdrowa³y do USA, Francji,
Niemiec, Kazachstanu.

W zasadzie w tym samym
czasie co Kapela powsta³o
tak¿e Stowarzyszenie Folklory-
styczne „Majdaniarze”.

Stowarzyszenie Folklorystyczne
„MAJDANIARZE” powsta³o w No-
wej Sarzynie w kwietniu 1997 roku.
Jest to powstanie formalne, bowiem
Stowarzyszenie jest kontynuatorem
dzia³alnoœci Kapeli Ludowej. Stowa-
rzyszenie przejê³o wszystkie imprezy
dot¹d organizowane przez Kapelê,
wnios³o te¿ do wspólnej historii kil-
ka nowych inicjatyw.

Wszyscy znamy przegl¹d
skrzypków ludowych „Maj-
danówka” oraz Spotkania
Poetów Ludowych „Wrzecio-
no”. Ju¿ same nazwy tych
imprez wskazuj¹, i¿ „ludo-

woœæ” rozumiana jako swo-
istego rodzaju wartoœæ narodo-
wa pozosta³a nadal dla was
wartoœci¹ nadrzêdn¹.

Ludowoœæ to nasz skarb narodowy.
Wspó³czesne pojmowanie muzyki
w niewybaczalny sposób wypacza
sens tzw. kultury muzycznej. Z roz-
rzewnieniem wspominam muzykê
weseln¹ i kapele grywaj¹ce na nich.
Kapela ludowa musia³a sk³adaæ siê
z kilku instrumentów, takich jak
m.in. tr¹bki, klarnet, kontrabas,
skrzypce. To mia³o swój piêkny
wymiar, w³aœciwy folklorowi roz-
mach. Teraz zespo³y muzyczne bar-
dziej bazuj¹ na „nowinkach tech-
nicznych i informatycznych” przez
co niewiele maj¹ wspólnego z au-
tentyzmem grania.
Wracaj¹c do wspomnianych przez
pani¹ imprez, to dodam, i¿
pierwsz¹ i najstarsz¹ jest w³aœnie
wspomniana „Maj-Danówka”. Ten
pierwszy przegl¹d skrzypków ludo-
wych odby³ siê w maju 1994 roku.
Z za³o¿enia mia³ to byæ przegl¹d
regionalny, o niewielkim zasiêgu,

którego organizacji towarzyszy³a
niepewnoœæ, czy impreza spodoba
siê, zyska popularnoœæ itd. Rych³o
okaza³o siê, ¿e nie sposób utrzymaæ
przegl¹du w granicach gminy, ¿e
zainteresowanie konkursem jest
wiêksze ni¿ mo¿na by³o przypusz-
czaæ. I tak by³o równie¿ ze Spo-
tkaniami Poetów „Wrzeciono”.
Ogromne zainteresowanie prze-
wy¿szaj¹ce nasze oczekiwania,
wspaniali uczestnicy i wielka mo-
bilizacja do przygotowywania ko-
lejnych edycji.

Czy oprócz cyklicznych im-
prez, organizowanych corocz-
nie z wielkim powodzeniem
przygotowujecie Pañstwo
równie¿ inne okolicznoœciowe
przedsiêwziêcia?

Oczywiœcie. Cz³onkowie naszego
Stowarzyszenia s¹ ludŸmi czynu. Nie
poprzestajemy na laurach i po za-
koñczeniu jednej imprezy nie cze-
kamy w b³ogim spokoju na rok ko-
lejny. Ci¹gle poszukujemy nowych
inspiracji, stawiamy sobie nowe wy-

zwania i mamy nowe pomys³y. Jako
przyk³ad podam organizowane
„Czwartkowe Podwieczorki z Maj-
daniarzami”. To comiesiêczne spo-
tkania, mówi¹c jêzykiem roboczym
– z ciekawymi ludŸmi. Przygotowu-
jemy równie¿ inne imprezy, takie jak:
Powitanie wakacji, Po¿egnanie waka-
cji, a tak¿e szereg innych, organizo-
wanych w ci¹gu roku.
Jak bardzo interesuj¹ca jest nasza
dzia³alnoœæ niech œwiadczy fakt, i¿
powsta³o ju¿ o nas 7 prac magister-
skich i 1 doktorska. Nie przekazuje-
my jednak gotowych materia³ów do
przygotowania takich prac. Zawsze
zapraszamy do udzia³u w naszych
imprezach, do spêdzenia z nami tro-
chê czasu, do obserwacji, poniewa¿
najbardziej zale¿y nam na przeka-
zaniu autentycznoœci naszych rela-
cji i emocji towarzysz¹cych tym wy-
darzeniom. Autentyczny klimat,
szczeroœæ przekazu, a tak¿e wiernoœæ
tradycji s¹ dla nas g³ównymi wy-
znacznikami dzia³alnoœci.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a: Ma³gorzata Bechta

�Wystêp w Kazimierzu nad Wis³¹ – 1992r.

�Kapela Ludowa z Majdanu £êtowskiego – maj 1991r. (pierwszy sk³ad kapeli).

Sk³ad: Roman Kostyra – kierownik, Zenon Wojtanowski – kontrabas, Zenon Pi¹tek – cym-

ba³y, Antoni Ha³as – klarnet, Jan Gumieniak – skrzypce, Andrzej Pi¹tek – skrzypce,

Stanis³aw Pi¹tek – skrzypce, Czes³awa Gumieniak – œpiew, Katarzyna Kostyra – œpiew,

£ucja i Katarzyna Kostyra – œpiew
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Zjazd odby³ siê przy okazji odbywa-
j¹cej siê wystawy rolniczo-handlo-
wej, na któr¹ przyby³o oko³o 600
osób, wœród których by³o 480 ch³o-
pów. Na zebraniu przyjêto statut
i przedyskutowano celowoœæ two-
rzenia nowego zrzeszenia. W po-
wstaniu tej organizacji wielk¹ rolê
odegra³ ks. Stanis³aw Stoja³owski,
który zak³ada³ ko³ka rolnicze na
wzór poznañski w celu podniesie-
nia na wy¿szy poziom gospodarki
ch³opskiej.
Celem statutu by³a wspólna praca
nad podniesieniem dobrobytu
i poziomu moralnego cz³onków.
Metodami realizacji tego celu mia-
³y byæ zebrania odbywane w nie-
dziele i œwiêta po nabo¿eñstwie.
Przez podniesienie poziomu mo-
ralnego rozumiano d¹¿enie do uni-
kania pijañstwa, urz¹dzania wy-
stawnych wesel, chrztów i styp po-
grzebowych. Rolnicy mieli trosz-
czyæ siê o polepszenie swego bytu
przez poprawê nawo¿enia, upra-
wy roli oraz produkcji roœlinnej
i zwierzêcej. Rzemieœlnicy nato-
miast, ten sam cel mieli osi¹gn¹æ
przez ulepszenie swego rzemios³a,
stosowanie lepszych narzêdzi i wzo-
rów, lepszego zaopatrzenia, korzyst-
niejszego zbytu itp. We wszystkich
tych zabiegach mia³y byæ pomoc-
ne informacje udzielane przez To-
warzystwo. Ponadto Towarzystwo
mia³o udzielaæ swoim cz³onkom
pomocy w zaopatrzeniu i zbycie,
zakupywaæ i prowadziæ wspólne
u¿ytkowanie narzêdzi, propagowaæ
prowadzenie sklepików chrzeœci-
jañskich przez kó³ka, itp.

Cz³onkami Towarzystwa mog³y byæ
osoby fizyczne i prawne. Podsta-
wow¹ masê cz³onkowsk¹ stanowili
cz³onkowie zwyczajni. Cz³onkiem
zwyczajnym mog³a zostaæ ka¿da
osoba wyznania chrzeœcijañskiego.
Przewidziane minimum wieku
wynosi³o dla mê¿czyzn 18 lat, a dla
kobiet 16 lat. Obowi¹zki cz³onka
polega³y na prowadzeniu ¿ycia
moralnego, poprawnym prowadze-
niu swego gospodarstwa, braniu
udzia³u w zebraniach i naradach,
czytaniu ,,Przewodnika kó³ek rol-
niczych” i ksi¹¿ek, pism oraz cza-
sopism poleconych przez zarz¹d
g³ówny oraz popieraniu akcji pro-
wadzonych przez kó³ko. Jedynym
obci¹¿eniem dla cz³onków w praw-
dziwym tego s³owa znaczeniu sta-
nowi³ obowi¹zek p³acenia sk³adek
i zwi¹zane z nim posiadanie legity-
macji. ̄ adne przepisy nie okreœla-
³y jednak wysokoœci sk³adek, pozo-
stawiaj¹c to ustaleniu zgromadze-
nia cz³onków kó³ka.
Podstawow¹ jednostk¹ organiza-
cyjn¹ Towarzystwa by³o kó³ko rol-
nicze. W celu jego za³o¿enia ko-
nieczna by³a zgoda zarz¹du g³ów-
nego i stanowi³o to warunek przy-
nale¿noœci do Towarzystwa. Kó³ko
mog³o byæ za³o¿one w ka¿dej miej-
scowoœci. Jego organami by³y: zgro-
madzenie cz³onków i zarz¹d. Zgro-
madzenia cz³onków mog³y byæ
zwyczajne i nadzwyczajne. Zwy-
czajne zwo³ywane by³o w pierw-
szym kwartale ka¿dego roku. Na
zgromadzeniu tym co 3 lata doko-
nywano wyboru zarz¹du, a co roku
wybierano komisjê rewizyjn¹, 3 de-

legatów na zgromadzenie powia-
towe i 1 delegata na radê ogóln¹.
Zarz¹d kó³ka, po wybraniu go
przez zgromadzenie, wybiera³ spo-
œród siebie przewodnicz¹cego, za-
stêpcê przewodnicz¹cego, sekreta-
rza i skarbnika. Do obowi¹zków
zarz¹du nale¿a³o wykonywanie za-
dañ ci¹¿¹cych statutowo na kó³ku.
Ka¿de kó³ko mog³o poza normaln¹
dzia³alnoœci¹ spo³eczno-gospo-
darcz¹ prowadziæ osobno odzia³
kobiecy, ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹
oraz sklepy i inne przedsiêbiorstwa.
Fundusze kó³ka rolniczego powsta-
wa³y z wpisowego, ze sk³adek cz³on-
kowskich, z dobrowolnych ofiar
i zapisów, z dochodów przedsiê-
biorstw, wystaw, odczytów, przed-
stawieñ i z subwencji.
W 1898 roku powsta³o kó³ko rol-
nicze w Brzózie Królewskiej. G³ów-
nym organizatorem by³ Wiktor
Oleñski, miejscowy nauczyciel.
W sk³ad zarz¹du zostali wybrani:
przewodnicz¹cy – Józef Stêpieñ, za-
stêpca – Jakub Stêpieñ, sekretarz-
Wiktor Oleñski i dwaj cz³onkowie:
Jan Juœko i Maciej Wach. Na zebra-
niu organizacyjnym uchwalono
tak¿e sk³adki miesiêczne po 10 cen-
tów a wpisowe po 15 centów. Cel,
który sobie postanowili organiza-
torzy – to za³o¿enie w najbli¿szym
czasie sklepiku chrzeœcijañskiego.
Ponadto postanowiono za³o¿yæ
równie¿ bibliotekê i na ten cel
otrzymano od zarz¹du g³ównego
36 ksi¹¿ek. Do kó³ka zapisa³o siê
20 cz³onków.
W tym samym roku powsta³y kolej-
ne kó³ka rolnicze w Grodzisku
i Woli Zarczyckiej. W Grodzisku
powsta³o kó³ko przy wspó³udziale
ks. kanonika F. Swierczyñskiego
i Boles³awa ̄ ardeckiego, a liczy³o 32
cz³onków. Cz³onkowie za³o¿yli rów-
nie¿ sklepik pod nazw¹ ,,Towarzy-
stwo spo¿ywcze”. Zebrania odbywa-
³y siê w szkole. W Woli Zarczyckiej
organizatorem by³ miejscowy pro-
boszcz ks. Józef Gryziecki. Wpiso-
we uchwalono na 50 centów
i postanowiono prenumerowaæ
cztery gazety: „Niedzielê”, „Nowy

Dariusz Pó³æwiartek

Pierwsze kó³ka rolnicze
na ziemi le¿ajskiej
1882 rok by³ istotnym wydarzeniem dla ludnoœci wiejskiej i ma³omiasteczkowej w kwestii gospodarczej.
Wówczas to w Przemyœlu dosz³o do powstania Towarzystwa Kó³ek Rolniczych.

Dzwonek”, „Zwi¹zek Ch³opski”
i „Wieniec i Pszczó³kê”. Zebrania kó³-
ka odbywa³y siê w budynku dawnej
karczmy, stanowi¹cej wówczas w³a-
snoœæ Antoniego Zdebia. Podjêto
równie¿ decyzjê za³o¿enia sklepiku.
Nastêpne kó³ko rolnicze powsta³o
w Jelnej i przyczyni³o siê w 1899
roku do wybudowania budynku
gminnego, w którym mieœci³a siê
kancelaria gminna i szko³a. Orga-
nizacja wielki wk³ad wnios³a w osu-
szenie terenów bagnistych i zasa-
dziæ sosn¹ nieu¿ytki piaskowe.
W 1910 roku przypad³a okr¹g³a 500
rocznica bitwy pod Grunwaldem.
Z tego powodu poszczególne orga-
nizacje stara³y siê uczciæ tak chlubn¹
kartê z historii Polski. Na le¿ajszczyŸ-
nie uroczyœcie pamiêæ tego wyda-
rzenia obchodzona by³a w m.in.
w Grodzisku pod patronatem kó³-
ka rolniczego. Samym ranem strza-
³y moŸdzierzy oznajmi³y mieszkañ-
com Grodziska i okolicznym wio-
skom, ¿e uroczystoœæ siê rozpoczê-
³a. Po nieszporach zebrany pochód,
z³o¿ony z dwóch oddzia³ów bande-
rii pod przewodnictwem Suchec-
kiego i Tuczyñskiego, miejscowej
stra¿y po¿arnej, m³odzie¿y szkolnej
i miejscowej ludnoœci wyruszy³a pod
krzy¿ na polach. Podczas pochodu
przygrywa³a kapela w³oœciañska. Pod
krzy¿em zebrany t³um powita³ Tu-
czyñski a gospodarz Hospod przed-
stawi³ historiê Krzy¿aków. Zakoñ-
czenie uroczystoœci mia³o miejsce
wieczorem, wówczas to m³odzie¿
odegra³a w kó³ku rolniczym sztukê
pt. „Wóz Drzyma³y”.
 Kó³ka rolnicze odegra³y wielk¹ rolê
w emancypacji spo³eczeñstwa wiej-
skiego. W celu wyrugowania ze wsi
sklepików ¿ydowskich, które czê-
sto uprawi³y lichwê towarow¹
i sprzedawa³y towary gorszej jako-
œci, zaczêto zak³adaæ chrzeœcijañskie
sklepiki ch³opskie i kó³kowe.
Oprócz dzia³alnoœci handlowo-
przemyslowej, kó³ka rolnicze zaj-
mowa³y siê szerzeniem oœwiaty rol-
niczej na wsi, propagowa³y patrio-
tyzm, organizowa³y kursy gotowa-
nia, szycia, zak³ada³y stra¿e po¿ar-
ne ( np. Wola Zarczycka), teatrzyki
i chóry ludowe.

�

Sprostowanie
W ostatnim „Kurierze Powiatowym” nr 4/2012  w artykule pt. „Gim-
nazjum i Liceum le¿ajskie podczas okupacji niemieckiej”, zosta³a
zamieszczona b³êdna fotografia. Zamiast pana Stanis³awa Gduli,
umieszczono zdjêcie pana Kazimierza Gduli.
Ponadto œwiadectwo szkolne przedstawione na zdjêciu równie¿ nie do
koñca wi¹¿e siê z treœci¹ artyku³u, gdy¿ zosta³o wystawione przez
szko³ê powszechn¹ pozostaj¹c¹ pod kontrol¹ niemieck¹.
Za podanie b³êdnej informacji przepraszamy.

Dariusz Pó³æwiartek
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G³os Pani Kellis urzek³ nie tylko
mnie, ale tak¿e wszystkich tych,
którzy tak licznie przybyli na kon-
cert, co zd¹¿y³am odczytaæ z twa-
rzy zgromadzonych.
Pani Ma³gorzaty przedstawiaæ chy-
ba nikomu nie trzeba, a na pewno
nie tym, którzy mieli okazjê uczest-
niczyæ w jej pierwszym wystêpie
w czerwcu 2011 r. podczas XX Miê-

G³osem
ogrzej
duszê

dzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej w Le¿aj-
sku oraz w recitalu, który odby³ siê
w³aœnie tu w naszym Muzeum.
Z sopranistk¹ takiego autoramen-
tu ma siê do czynienia rzadko.
Choæ artystka od wielu lat mieszka
w Nowym Jorku, wystêpuje na sce-
nach ca³ego œwiata i tym bardziej
cieszy wiadomoœæ, ¿e na drodze jej
twórczej wêdrówki pojawi³ siê Le-
¿ajsk. Nie bêdzie nadu¿yciem jeœli
napiszê, i¿ tego kwietniowego wie-
czoru pe³n¹ salê zapewni³y Pani
Ma³gorzacie poprzednie koncerty,
po których da³a siê poznaæ nie tyl-
ko jako znakomita œpiewaczka, ale
tak¿e jako przesympatyczna osoba,
pe³na wdziêku i uroku osobistego.
Tym razem przyjecha³a do nas

z trudniejszym i nieznanym na sze-
rok¹ skalê repertuarem, co mog³o
budziæ pewne obawy u odbiorców.
Nic bardziej mylnego. A jeœli kto-
kolwiek jeszcze pow¹tpiewa³, to ju¿
na pewno w¹tpliwoœci owe rozwia³
fakt, i¿ za fortepianem usiad³ i cu-
downie go zaczarowa³ wybitny pol-
ski pianista Pan Mariusz Drzewic-
ki, którego rodzinnymi stronami
s¹ w³aœnie okolice Le¿ajska. Publicz-
noœæ bawi³a siê tak samo wyœmieni-
cie jak podczas zesz³orocznego re-
citalu, gdzie repertuar zdominowa-
³y najpiêkniejsze arie œwiata (nie
sposób zapomnieæ wspania³ego
wykonania utworu „Libiamo ne
lieti calici” z opery Verdiego „La Tra-
viata”, którym Pani Kellis i towa-
rzysz¹cy jej tenor Pan Piotr Szpara

podbili serca zgromadzonych).
Program ostatniego koncertu obej-
mowa³ utwory przede wszystkim
amerykañskich kompozytorów:
Charlesa Ivesa, Samuela Barbera
i Aarona Coplanda. Nazwiska bu-
dz¹ce podziw za oceanem, u nas
znane tylko nielicznym, jednak na
widowni nie by³o nikogo kto nie
chcia³ oderwaæ siê od krzes³a przy
„The Circus Band” (Ives), zadu-
ma³ siê podczas „Rain has fallen”
(Barber) czy nie przywo³a³ wspo-
mnienia dawnej mi³oœci przy
„Long time ago” (Copland).
To cudowne spotkanie nie odby³o-
by siê gdyby nie nasi niezawodni
sponsorzy, a byli nimi: Grupa
¯ywiec – Browar w Le¿ajsku, Elek-
trociep³ownia Nowa Sarzyna, BMF
Polska, Gospoda u Wiêc³awów, Sa-
lon Fryzjerski Ewy Kaduk-Mul
oraz Kwiaciarnia „Storczyk ” Pañ-
stwa Gra¿yny i Tadeusza Lejów. Pa-
tronat medialny nad koncertem
sprawowa³o Polskie Radio Rzeszów,
Telewizja Kablowa „Lokal Tel”
w Nowej Sarzynie i Telewizja Ka-
blowa „Satel” w Le¿ajsku. Organi-
zatorzy pragn¹ równie¿ serdecznie
podziêkowaæ Burmistrzowi Le¿aj-
ska Panu Piotrowi Urbanowi za
oddanie, jakie wk³ada niezmiennie
we wspieranie inicjatyw kultural-
nych.

Natalia Nowicka

 Znajomoœæ historii ziemi, z któr¹
zwi¹zana jest nasza egzystencja jest
wa¿na, bo sprzyja identyfikacji ze
spo³ecznoœci¹, w której ¿yjemy. Ta
znajomoœæ przesz³oœci, uto¿samia-
nie siê z ni¹, s³u¿y równie¿ jej
wspó³czesnemu rozwojowi i jest
form¹ promocji tej ziemi. IX Po-
wiatowy Konkurs „Ziemia Le¿aj-
ska w przesz³oœci i dziœ” zgroma-
dzi³ 61 uczestników reprezentuj¹-
cych wszystkie szko³y ponadgim-
nazjalne powiatu le¿ajskiego, któ-
rzy 28.03 2012 r. w auli Zespo³u
Szkó³ Technicznych pisali test ze

wœród laureatów zajê³a Justyna
Kolano uzyskuj¹c bardzo wysok¹
punktacjê. Kolejne miejsca zajêli
Justyna Paluch, Patrycja Zybura,
Anna £uczak, Sabina Wo³och, Do-
minik Jêdrek, Iwona Baran, Karo-
lina Paszek, Anna ̄ uraw oraz Ga-
briela Chmiel.W uroczystoœci wrê-
czenia nagród uczestniczyli Sekre-
tarz Powiatu Le¿ajskiego Kazimierz
Kryla, wicedyrektor Zespo³u Szkó³

Wtorkowy wieczór, 17 kwietnia,
godz. 19.00 – wyj¹tkowy koncert
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
wspólnie z którym organizatorem
jest równie¿ Miejskie Centrum Kul-
tury w Le¿ajsku. Gdy zjawi³am siê
na miejscu, wystarczy³o, ¿e usia-
d³am, zamknê³am oczy, a prze-
piêkny sopran Pani Ma³gorzaty
Kellis sprawi³, ¿e oczywisty sta³ siê
dla mnie sens s³ów: „jestem tam
gdzie mnie nie ma, a nie ma mnie
tu gdzie jestem”.

�Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut dziêkuje pani Ma³gorzacie za przepiêkny koncert.

Fot. Adam KuŸma

Po raz dziewi¹ty w Zespole Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku, odby³
siê powiatowy konkurs dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych, którego g³ówna idea, w za-
myœle organizatorów, pozostaje ta
sama. Konkurs ma nie tylko
sprawdzaæ wiedzê ze znajomo-
œci przesz³oœci i wspó³czesnoœci
– Ziemi Le¿ajskiej, ale przede
wszystkim ma kszta³towaæ trwa-
³e wiêzi z t¹ ziemi¹.

znajomoœci historii i wspó³czesno-
œci swojej ma³ej ojczyzny.
Komisja konkursowa wy³oni³a
10 laureatów, którzy spotkali siê
20 kwietnia w Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej na uroczystoœci podsumo-
wania konkursu i wrêczenia na-
gród. Wszyscy laureaci tego kon-
kursu to uczniowie Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie, którzy odnieœli
du¿y sukces. Pierwsze miejsce

Technicznych w Le¿ajsku Miro-
s³aw Szl¹skiewicz oraz Prezes To-
warzystwa Mi³oœników Ziemi Le-
¿ajskiej Leszek Sarzyñski.
Konkurs, od dziewiêciu lat jest
sponsorowany przez Starostwo
Powiatowe w Le¿ajsku, Dyrektora
Zespo³u Szkó³ Technicznych, To-
warzystwo Mi³oœników Ziemi Le-
¿ajskiej oraz Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej. Wymienione instytucje
sprawuj¹ patronat nad konkur-
sem. Organizatorzy konkursu, na-
uczyciele ZST w Le¿ajsku – Wie-
s³aw Naróg, Agata Zygmunt,
Maria Kuszaj – dziêkuj¹ wszyst-
kim sponsorom oraz Dyrektoro-
wi Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
dziêki którym zorganizowanie
tego konkursu by³o mo¿liwe.

WN
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Jest grudzieñ. S³u¿by lotniska z tru-
dem usuwaj¹ z pasów startowych
zwa³y œniegu. Blacha samolotu
trzeszczy od mrozu, a my wzbija-
my siê w powietrze. Po kilku godzi-
nach lotu spogl¹damy w dó³, gdzie
s³oñce oœwietla b³êkitn¹ taflê wody,
po której niegdyœ uzbrojeni w za-
krzywione kind¿a³y arabscy korsa-
rze czyhali na europejskie statki
handlowe. Dziœ ich miejsce zajê³y
szyby wiertnicze, ruroci¹gi i wiel-
kie tankowce. Jesteœmy nad Zatok¹
Persk¹ – miejscem, które sta³o siê
zacz¹tkiem ogromnych przemian
gospodarczych krajów le¿¹cych nad
jej brzegami. Pod dnem zatoki oraz
w rejonach nadbrze¿nych znajduj¹
siê najwiêksze znane na Ziemi z³o-
¿a ropy naftowej. Ich wielkoœæ okre-
œla siê na 1/3 œwiatowych zasobów.
W drugiej po³owie XX wieku, kraje
le¿¹ce nad Zatok¹ Persk¹ zanotowa-
³y ogromny wzrost rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego. Na piaskach jed-
nej z najbardziej niegoœcinnych
pustyñ œwiata, wyros³y zadziwiaj¹ce
metropolie. Miejsca, gdzie obok
kultury konserwatywnego islamu,
z powodzeniem rozwija siê zachod-
ni, konsumpcyjny styl ¿ycia. Gdzie
g³os muezinów wzywaj¹cych wier-
nych na modlitwê, miesza siê z klak-
sonami luksusowych samochodów.
Gdzie tradycyjne czarne abaje i bur-
ki, szczelnie zakrywaj¹ce cia³a Ara-
bek, ukrywaj¹ najmodniejsze kreacje
i zapachy najdro¿szych perfum,
a telefon komórkowy i laptop sta³
siê nieod³¹cznym gad¿etem dum-
nych synów pustyni.
Wydaje siê, ¿e wszystko jest tutaj
mo¿liwe, nawet najbardziej ekstra-
waganckie pomys³y staj¹ siê rzeczy-

Pa³ace na piasku
Dubaj – Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ka¿dy, kto posiada samochód
z trwog¹ spogl¹da na wskaŸnik pa-
liwa i liczy, ¿e jego ukochany po-
jazd przejedzie jeszcze kilka kilo-
metrów pomimo, i¿ wskazówka
dawno opar³a siê o magiczne
E (Empty – pusty). W koñcu i tak
podjedziemy na stacjê benzynow¹,
wy³uskamy ostatnie pieni¹dze z za-
kamarków kieszeni i nasycimy
nasz pojazd „czarnym z³otem”.
Mamy jednak w¹tpliwoœci – czar-
ne mo¿e tak, ale gdzie to z³oto?
Spróbujmy wiêc odszukaæ ten
b³yszcz¹cy skarb.

wistoœci¹. A wszystko w kraju, któ-
rego mieszkañcy jeszcze czterdzie-
œci lat temu przemierzaj¹c pusty-
niê na wielb³¹dach, œpi¹c w namio-
tach nie s³yszeli o elektrycznoœci.
Po szeœciu godzinach lotu dotyka-
my spieczonej s³oñcem ziemi. Je-
steœmy w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. Kilka uœmiechów
przed celnikiem, paszport i tu
uwaga! W paszporcie nie mo¿e byæ
œladu po wizycie w Izraelu, gdy¿
taki paszport jest w myœl przepi-
sów ZEA niewa¿ny. Je¿eli macie taki
stempel, bez paniki, spokojnie
poczekajcie na lot powrotny.
Wychodzimy z lotniska i od razu
pal¹cy pustynny podmuch przy-
pieka wszystkie ods³oniête czêœci
cia³a. Od gor¹ca zas³aniamy twarz
jak kilka godzin temu od zimna.
Nerwowo poszukujemy ch³odniej-
szego miejsca. Po kilkunastu mi-
nutach zza okien klimatyzowane-
go autobusu ogl¹damy wieczorn¹
o dziwo zielon¹ panoramê Szard¿y,
jednego z najbardziej ortodoksyj-
nym emiratów. W trzecim pod
wzglêdem wielkoœci emiracie mo¿-
na poczuæ na dobre, czym jest is-
lamski purytanizm. Utrudnienia
w d³u¿szej podró¿y mog¹ mieæ pary
pozostaj¹ce w wolnym zwi¹zku,
poniewa¿ wspólny pokój mog¹ tu
dzieliæ wy³¹cznie ma³¿eñstwa. Za-
bronione jest tak¿e picie alkoholu,
palenie sziszy – fajki wodnej oraz
noszenie sk¹pych ubrañ, w tym
równie¿ kostiumów k¹pielowych
na publicznych pla¿ach.
Rano wyruszamy w stronê Duba-
ju. Nawet krótki pobyt wystarcza,
aby poczuæ, jak niebywa³e jest to
miasto. Dubaj uwodzi przepychem
i mêczy szybkim tempem. Nie bez
powodu uchodzi za najbardziej
zaskakuj¹ce miasto Bliskiego
Wschodu. Nowoczesne galerie
handlowe, niezliczone bary oraz
luksusowe hotele o standardzie nie-
istniej¹cym w innych zak¹tkach
œwiata godnie pe³ni¹ funkcjê nie-
mal niezauwa¿alnych tu historycz-
nych zabytków. Zamiast poznawaæ

heroiczn¹ przesz³oœæ miasta, staje-
my w zachwycie nad jego ultrano-
woczesn¹ teraŸniejszoœci¹. Dubaj
zgodnie z islamskim prawem ka-
nonicznym – szarjatem, w³aœciwie
nie powinien istnieæ. To oaza kapi-
talizmu w sercu arabskiego œwiata.
Dubajowi w kultywowaniu zachod-
niego stylu ¿ycia nie przeszkadza
nawet bliskoœæ le¿¹cej w s¹siedniej
Arabii Saudyjskiej – Mekki, œwiête-
go miejsca islamu.
Rozmach inwestycyjny Dubaju jest
imponuj¹cy. Przy tak wielkiej iloœci
wie¿owców trudno zauwa¿yæ, ¿e
kilka z nich siêga wy¿ej ni¿ Paryska
Wie¿a Eiffla. Jeszcze nigdy dot¹d,
¿adne miasto na œwiecie nie widzia-
³o tak wielkiego dynamizmu w bu-
downictwie wysokoœciowców.
W trakcie budowy jest 329 wie¿ow-
ców, a w planach kolejnych 309.
Wœród nich najwiêksze emocje
wzbudza Burd¿ Dubai, który zde-
klasowa³ wszystkich konkurentów.
Wyrós³ na wysokoœæ 828 m i zosta³
najwy¿szym budynkiem œwiata. In-
westorzy mówi¹, ¿e Burd¿ Dubaj
zwróci Bliskiemu Wschodowi za-
szczyt posiadania najwy¿szego bu-
dynku na œwiecie, jakim do 1311 roku
by³a Piramida Cheopsa. Szejkowie
nie powiedzieli jednak ostatniego s³o-
wa. W planach jest ju¿ wy¿szy budy-
nek – Al Burd¿ maj¹cy mieæ oficjal-
nie 1200 metrów wysokoœci, ale przy-
puszcza siê, ¿e w rzeczywistoœci bê-
dzie mia³ 1600 metrów.
Wracaj¹c bli¿ej ziemi, zatrzymuje-
my siê w dwóch oryginalnych cen-

trach handlowych. Pierwsze z nich
to – Ibn Batuta Mall – zbudowane
z zachowaniem charakterystycz-
nych elementów ró¿nych kultur.
Tutaj równie¿ mo¿emy przekonaæ
siê, gdzie nap³ywa dewizowe z³oto
zasysane ze stacji benzynowych ca-
³ego œwiata. Dubaj jest powszech-
nie znany jako Miasto Z³ota i jest
to nazwa w pe³ni uzasadniona, na-
le¿y bowiem do najszybciej rozwi-
jaj¹cych siê oœrodków produkcji
z³otej bi¿uterii na œwiecie. £¹cznie
przerabia siê tu oko³o 300 ton z³o-
ta. Ten drogocenny kruszec mo¿-
na tu kupiæ pod ka¿d¹ postaci¹,
pocz¹wszy od sztabek na misternie
wykonanej bi¿uterii koñcz¹c.
Wszêdzie lœni¹ wisiory, bransolety,
³añcuchy, pierœcienie, kolczyki zdo-
bione szafirami, szmaragdami i dia-
mentami. Ich cena zale¿y nie od
wzoru, ale od wagi z³ota i oczywi-
œcie podlega targowaniu. My na
razie pozostajemy przy szklanej
pami¹tce hotelu Burd¿ al-Arab.
Kolejne centrum handlowe, które
odwiedzamy to Mall of the Emira-
tes. Na pierwszy rzut oka nie wy-
ró¿nia siê niczym szczególnym. Jed-
nak po chwili mo¿na zauwa¿yæ coœ,
co przyci¹ga tysi¹ce ciekawskich. Za
szklanymi taflami jest zima.
W upalnym klimacie gdzie tempe-
ratury siêgaj¹ 50OC stworzono na-
miastkê zimowego szaleñstwa. Sta-
³a temperatura -2OC gwarantuje
utrzymanie siê sztucznego œniegu,
który nie sypie siê z armatek, ale ze
sztucznej chmury. Wewn¹trz zbu-

�Dubaj – zdjecie satelitarne na Palm Islands i The World. �Symbol Dubaju – Hotel Burd¿ al-Arab.
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dowano 400 metrowy stok narciar-
ski z wyci¹giem krzese³kowym oraz
kilka œlizgawek dla najm³odszych.
Dla mieszkañców tych upalnych
terenów, samo wejœcie do œrodka,
gdzie panuje minusowa tempera-
tura jest wielk¹ atrakcj¹. Na miej-
scu mo¿na wypo¿yczyæ puchowe
kurtki i pospacerowaæ obserwuj¹c
mi³oœników bia³ego szaleñstwa. Dla
wielu odwiedzaj¹cych to pierwsze
w ¿yciu spotkanie ze œniegiem. Ale
to nie ostatnie s³owo Emiradzkich
Szejków. Powstaje ju¿ najwiêkszy na
œwiecie park rozrywki – Dubailand.
Pod wielk¹ kopu³¹ znajdzie miej-
sce Mountain Ski Dome, kolejne
stoki narciarskie, arktyczny kom-
pleks ze œniegiem, mg³¹, pingwi-
nami, niedŸwiedziami polarnymi
i drewnianymi chatami.
I kolejne miejsce, które zdumia³o
œwiat. Na razie rozci¹ga siê tu naj-
wiêkszy plac budowy na naszej pla-
necie, ale z ka¿dym dniem wizja
nabiera realnych kszta³tów. Palm Is-
lands, maj¹ byæ ósmym cudem œwia-
ta i wszystko wskazuje, ¿e takim
w³aœnie bêd¹. Zespó³ trzech najwiêk-
szych sztucznych wysp na ziemi to
przedsiêwziêcie o niespotykanym
rozmachu. Do ich usypania zu¿yto
80 000 000 m3 piachu i materia³u
skalnego z dna zatoki.
Na wyspach w kszta³cie palm sta-
nie dwa i pó³ tysi¹ca ekskluzyw-
nych apartamentowców i kilkadzie-
si¹t luksusowych hoteli. Mimo
astronomicznych cen, dzia³ki wy-
sprzedano na pniu. Dziêki wy-
spom palmom, Dubaj uzyska kil-
kaset kilometrów nowej pla¿y
i obszar biurowo-mieszkalny wiêk-
szy od Manhattanu. Samo usypa-
nie fundamentów kosztowa³o in-
westorów dwa miliardy dolarów –
no có¿ wyspy maj¹ byæ widoczne
z ksiê¿yca, a to ju¿ przywilej nie-
przeliczalny na pieni¹dze.
Szejkowie realizuj¹ ju¿ kolejne wi-
zje. Na zatoce powstaje archipelag
sztucznych wysp, które widziane
z lotu ptaka u³o¿¹ siê w obraz kuli
ziemskiej, z kontynentami i kraja-

mi. Rozpoczê³a siê ju¿ sprzeda¿ te-
renów. Zaproszenia do zakupu do-
stan¹ wy³¹cznie najbogatsi. Nazwi-
ska potencjalnych w³aœcicieli s¹ trzy-
mane w tajemnicy. Wiadomo jed-
nak, ¿e na The World zamieszkaj¹
gwiazdy Hollywood, rosyjscy boga-
cze, dubajscy biznesmeni oraz cz³on-
kowie europejskich rodzin królew-
skich. Jak mówi menad¿er inwesto-
ra – Nie ka¿dy mo¿e posiadaæ wyspê
w The World, nawet jeœli ma pieni¹-
dze. Tworzymy najbardziej presti¿owe
adresy na planecie i musimy ostro¿nie
dobieraæ tych, którzy tu zamieszkaj¹.
Opuszczamy Palmê D¿umajra, by
po kilku kilometrach jazdy stan¹æ
przy symbolu Emiratów, jednym
z najbardziej luksusowych hoteli na
œwiecie – Burd¿ al-Arab. Budynek
stoi na sztucznej wyspie. Kszta³tem
przypomina ¿agiel, ma 321 m wyso-
koœci. Absolutnie ka¿dy detal w tym
hotelu, pocz¹wszy od mebli, na wi-
delcach koñcz¹c – zosta³ wykonany
na specjalne, indywidualne zamó-
wienie. Najbardziej luksusowe apar-
tamenty posiadaj¹ z³ote i z³ocone
elementy wyposa¿enia. Ka¿dy z go-
œci ma osobistego lokaja do dyspo-
zycji przez 24 godziny na dobê. Na
¿¹danie goœcie otrzymuj¹ w³asnego
kucharza, dodatkow¹ ochronê, sa-
mochód i kierowcê. Goœcie maj¹ do
wyboru kilkanaœcie restauracji,
w tym podwodn¹, gdzie jedz¹c, ob-
serwuj¹ przep³ywaj¹ce za ogromn¹
szyb¹ ryby. Do restauracji goœcie
dowo¿eni s¹ transportem symulu-
j¹cym ³ódŸ podwodn¹. Lody obsy-
puje siê tu ponoæ p³atkami praw-
dziwego z³ota. Wielkoœæ apartamen-
tów w tym hotelu dochodzi do
800 m2, a ich ceny do 35 tys. USD
(¿eby by³o jasne – za dobê od jednej
osoby). Dla zainteresowanych, pol-
skie biura podró¿y oferuj¹ pobyt
w tym hotelu za ok. 20 tys. z³ na dobê
od osoby – wersja nieco ubo¿sza.
Specjaliœci bran¿y hotelowej po
zapoznaniu siê ze standardem ho-
telu rozwa¿ali po jego otwarciu
stworzenie kolejnej, szóstej katego-
rii hotelowej. Uznano, ¿e dotych-

czasowa, piêciogwiazdkowa klasy-
fikacja standardów hoteli, nie obej-
mowa³a oferty, jak¹ reprezentuje
sob¹ Burd¿ al-Arab. Do 2005 r. by³
najbardziej luksusowym hotelem
na œwiecie, do chwili otwarcia ho-
telu Hotel Emirates Palace w Abu
Zabi, który odebra³ mu ten tytu³.
Obowi¹zkowym punktem dla ka¿-
dego turysty jest Muzeum Duba-
ju, które mieœci siê w forcie pocho-
dz¹cym z 1787 roku, uwa¿anym za
najstarsz¹ budowlê w mieœcie. Jesz-
cze w XVIII wieku z wie¿y by³o wi-
daæ tylko piasek. Dziœ pieczo³owi-
cie odnawiany fort, stoi wciœniêty
w nowoczesn¹ zabudowê. Mu-
zeum stworzono z myœl¹ o wspó³-
czesnych, m³odych mieszkañcach
Emiratów, aby przybli¿yæ im œwiat
ojców i dziadków. Pomimo u¿ycia
nowoczesnych technik audiowizu-
alnych i prezentacji multimedial-
nych, muzeum nie cieszy siê wiel-
kim powodzeniem wœród m³odzie-
¿y. Dla nich to co by³o 30-50 lat
temu, to zupe³nie inna epoka, któ-
rej nie warto poœwiêcaæ za wiele
czasu. Ale i tu mo¿na znaleŸæ kilka
ciekawych faktów. Najcenniejszym
skarbem Emiratów przed odkry-
ciem z³ó¿ roponoœnych by³y per³y,
po³awiane z dna Zatoki Perskiej.
W latach 30-tych minionego stule-
cia, gdy Japoñczycy rozpowszech-
nili hodowle pere³, handel tymi,
które uzyskiwa³o siê w tradycyjny
sposób b³yskawicznie za³ama³ siê.
Dla po³awiaczy pere³ i ich rodzin
nadesz³y chude lata.
Jak przysta³o na szanuj¹ce siê du-
bajskie muzeum, zwiedzanie, ko-
niecznie nale¿y skoñczyæ w sklepi-
ku z pami¹tkami. Wszak handel –
to sens ¿ycia Araba.
Kawa³ek historii daj¹ nam widoki
nad rzek¹ Dubaj, gdzie czas chyba
siê zatrzyma³. Wci¹¿ ¿egluj¹ tu tra-
dycyjne ³odzie dau, zapewniaj¹ce
miejscowym handlarzom dostawy
towarów, robotnikom dotarcie do
pracy i domu, a turystom roman-
tyczn¹ przeja¿d¿kê za 100 filów,
równowartoœæ 25 groszy.

Równie imponuj¹ce jest najwiêksze
miasto Emiratów – Abu Zabi, które
pe³ni dwie role. Jest stolic¹ pañstwa
i jednoczeœnie stolic¹ najwiêkszego
z emiratów, zajmuj¹c 7/8 powierzch-
ni kraju. To w³aœnie tu znajduj¹ siê
najbardziej zasobne pola naftowe
oraz p³yn¹cy z nich szeroki stru-
mieñ „czarnego z³ota”. Abu Zabi
brak jednak wielkomiejskiego szy-
ku na miarê Dubaju. Nie zmienia
to jednak faktu, ¿e obserwowanie
jak funkcjonuje napêdzana na-
prawdê wielkimi pieniêdzmi me-
tropolia, mo¿e byæ fascynuj¹ce.
Zmar³y przed kilkoma laty szejk
Zajed bin Sultan an Nahajan, pre-
zydent federacji i jego g³ówny twór-
ca z pewnoœci¹ odczuwa³ satysfak-
cjê jak podczas jego rz¹dów Abu
Zabi z ma³ej mieœciny utrzymuj¹-
cej siê z rybo³óstwa przemieni³o siê
w centrum wielkich pieniêdzy, dro-
gich samochodów i imponuj¹cych
budowli. Abu Zabi, podobnie jak
pozosta³e zamo¿ne miasta Emira-
tów, jest wierne zasadzie – im wiêk-
sze tym lepsze. Patrz¹c na tutejsz¹
architekturê, odnoszê wra¿enie, ¿e
to stolica przoduje w tym wyœcigu.
Spektakularnym przyk³adem jest
Wielki Meczet, który w za³o¿eniu
mia³ byæ najwiêksz¹ œwi¹tyni¹ mu-
zu³mañsk¹ œwiata.
Na pewno wszystkich drêczy pyta-
nie có¿ mo¿na robiæ w Emiratach
oprócz podziwiania nowoczesnej ar-
chitektury i buszowania po centrach
handlowych? Odpowiadam: mo¿na,
mo¿na. Ale o tym innym razem.
A co dalej z Emiratami i naszym
portfelem? Emiraty – idealne pañ-
stwo, zadowoleni obywatele. Zara-
biaj¹, inwestuj¹ i tworz¹ realn¹ baœñ
z 1001 nocy.
A my, chyba coraz czêœciej bêdzie-
my ogl¹daæ puste dno portfela ce-
dz¹c ka¿d¹ kropelkê do naszych
pojazdów. A mo¿e œwiat odkryje
nowe, lepsze Ÿród³a energii, a naf-
towy sen pryœnie jak bañka mydla-
na?. A potem ….
Zapraszam na YOU TUBE – Nie-
zwyk³y Œwiat: DUBAJ

�Emirates Palace – najdro¿szy hotel na œwiecie. �Wielki Meczet w Abu Zabi.
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Projekt adresowany jest do mieszkañców Gmi-

ny Grodzisko Dolne, zagro¿onych wykluczeniem spo-

³ecznym lub wykluczonych spo³ecznie, bêd¹cych

w wieku aktywnoœci zawodowej (15-64 lat) oraz ko-

rzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej bez wzglêdu na

p³eæ i wykszta³cenie.

Celem g³ównym projektu jest podniesienie po-

ziomu zdolnoœci do zatrudnienia, aktywnoœci spo-

³ecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez

formy aktywnej integracji.

Zadania okreœlone w projekcie realizowane

bêd¹ poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej

integracji obejmuj¹cych dzia³ania w sferze aktywi-

zacji zawodowej, spo³ecznej oraz edukacyjnej.

Uczestnicy Projektu – 12 osób – w ramach pro-

jektu otrzymaj¹ wsparcie w postaci udzia³u w gru-

powym treningu kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecz-

nych, podnosz¹cym kluczowe kompetencje ¿yciowe,

umo¿liwiaj¹ce powrót do ¿ycia spo³ecznego. Zajê-

cia te zostan¹ przeprowadzone w wymiarze 40 go-

dzin.

Nastêpnym dzia³aniem bêdzie trening pracy. Za-

jêcia z doradc¹ zawodowym maj¹ na celu nauczyæ

naszych Uczestników jak i gdzie szukaæ pracy, przy-

gotowywaæ wszelkiego rodzaju dokumenty aplika-

cyjne tj. CV i list motywacyjny oraz jak przeprowa-

dziæ rozmowê kwalifikacyjn¹ z potencjalnym praco-

dawc¹. Dla wiêkszoœci Uczestników obce s¹ pojê-

cia rozmowy kwalifikacyjnej, poda¿y i popytu pracy

oraz rynku pracy. Zdobyta wiedza u³atwi im w przy-

sz³oœci poruszanie siê po rynku pracy i doda pew-

noœci siebie. Zajêcia odbêd¹ siê w wymiarze 32 go-

dzin. Przeprowadzone zostan¹ równie¿ spotkania

indywidualne z doradc¹ zawodowym w wymiarze

3 godzin dla ka¿dego Uczestnika. Ponadto doradca

zawodowy bior¹c pod uwagê posiadane ju¿ przez

Uczestników Projektu kwalifikacje i umiejêtnoœci po-

mo¿e im opracowaæ indywidualny plan dzia³ania. Dla

wszystkich Uczestników Projektu planowane s¹

szkolenia/kursy zawodowe.

 Nadal jest kontynuowane zatrudnienie pracow-

nika socjalnego, dziêki czemu nasz oœrodek spe³-

nia wymogi ustawowe dotycz¹ce zatrudnienia. Po-

zostali pracownicy socjalni realizuj¹ kontrakty socjal-

ne, które zawarli z Uczestnikami Projektu. Wszyscy

objêci s¹ prac¹ socjaln¹ oraz w razie potrzeby

wsparciem finansowym w postaci zasi³ków.

Mamy nadziejê, ¿e kwalifikacje i umiejêtnoœci,

które nabêd¹ nasi Beneficjenci w ramach projektu

systemowego „Czas na aktywnoœæ w Gminie Gro-

dzisko Dolne” umo¿liwi¹ im realizacjê ¿yciowych pla-

nów oraz poprawi¹ ich pozycjê na rynku pracy.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

„Czas na aktywnoœæ
w Gminie Grodzisko Dolne”

Osoby chc¹ce uzyskaæ wiêcej informacji na temat projektu zapraszamy:

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Grodzisku Dolnym – tel. 17 24 29 134, 17 24 36 163

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Grodzisku Dolnym od 1.01.2012 r. realizuje po raz pi¹ty projekt systemowy
„Czas na aktywnoœæ w Gminie Grodzisko Dolne” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez oœrodki pomocy spo³ecznej.

Wartoœæ ogólna projektu wynosi: 189 500,00 z³, z czego 19 897,50 z³ stanowi wk³ad w³asny Gminy Grodzisko Dolne.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

w Grodzisku Dolnym

OG£OSZENIE P£ATNE
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Zakoñczy³y siê one du¿ym sukcesem
tenisistów sto³owych PUKS „Arka”
£êtownia. Byæ mo¿e obecnoœæ na so-
botnim otwarciu zawodów Panów –
Starosty i Burmistrza, tak ich zmobi-
lizowa³a, ¿e z piêciu dru¿yn, a¿ czte-
ry sta³y na podium, z tego kadeci
i juniorki na najwy¿szym stopniu,
i cztery wywalczy³y awans na pó³fi-
na³ Mistrzostw Polski w £odzi.
Dru¿yny otrzyma³y puchary ufun-
dowane przez Starostwo Powiato-
we i Urz¹d Miasta i Gminy w No-

Ta okr¹g³a rocznica Podkarpackie-
go Konkursu Ekonomicznego
„M³ody Ekonomista” ³¹czy siê
z jeszcze wiêkszym wydarzeniem
dla naszej szko³y, jakim s¹ obchody
100-lecia jej powstania.

Konkurs jest jednym z elementów
pracy dydaktycznej i wychowawczej
tej zas³u¿onej dla edukacji m³odzie-
¿y placówki, która te¿ od 1968 roku
prowadzi kszta³cenie zawodowe.
G³ównym za³o¿eniem konkursu
by³o upowszechnienie wœród m³o-
dzie¿y tematyki ekonomicznej, roz-
budzanie postaw przedsiêbiorczych
i lepsze przygotowanie absolwen-
tów do podejmowania w przysz³o-
œci pracy lub kontynuowania na-
uki na uczelniach wy¿szych. Pierw-
sze cztery edycje z udzia³em szkó³
powiatu le¿ajskiego wypad³y obie-
cuj¹co, wiêc organizatorzy pokusi-
li siê o rozszerzenie formu³y i za-
prosili do udzia³u szko³y z woje-
wództwa podkarpackiego. Upo-
wszechnienie konkursu doprowa-
dzi³o do szerokiego udzia³u m³odzie-
¿y i w rywalizacji we wszystkich edy-
cjach na etapie szkolnym wziê³o
udzia³ 2013 uczniów z których wy-
³oniono 297 finalistów etapu wo-
jewódzkiego, 23 osoby uzyska³y
tytu³ laureata I, II i III miejsca. Dla
potrzeb konkursu zosta³a urucho-
miona strona internetowa, na któ-
rej publikowane s¹ informacje
i materia³y szkoleniowe dla uczest-
ników www.me.zslchrobry.le-
zajsk.pl

Dziêki wspó³pracy organizatorów
z Wy¿sz¹ Szko³¹ Prawa i Admi-
nistracji Przemyœl – Rzeszów
oraz Uniwersytetem Rzeszow-
skim – Wydzia³em Ekonomii
konkurs ma odpowiedni poziom
merytoryczny. Bardzo cenny
w szkoleniach dla finalistów jest
udzia³ pracowników instytucji fi-
nansowych, urzêdów i przedsiêbior-
ców, którzy wnosz¹ element ³¹cze-
nia teorii ekonomii z praktyk¹ jej
stosowania. Spotkania szkoleniowe
dla finalistów s¹ okazj¹ do wcze-
œniejszego poznania siê uczniów
i opiekunów, wymiany informacji
i doœwiadczeñ.
Podkarpacki Konkurs Ekonomicz-
ny „M³ody Ekonomista” objêty jest
patronatem Podkarpackiego Kura-
tora Oœwiaty, Starosty Le¿ajskiego,

Burmistrza Miasta Le¿ajska i Wój-
ta Gminy Le¿ajsk. Konkurs jest
dofinansowany ze œrodków Naro-
dowego Banku Polskiego, Starostê
Le¿ajskiego oraz PKO BP SA i Pod-
karpacki Bank Spó³dzielczy.
W ka¿dej edycji konkursu mamy
przyjemnoœæ nagradzaæ laureatów
– jest to mo¿liwe dziêki wsparciu
finansowemu i rzeczowemu spon-
sorów. Zespó³ organizacyjny
w sk³adzie: Maria Bazan – koor-
dynator konkursu oraz Leszek
Sarzyñski, Ma³gorzata Borkow-
ska, Andrzej Makówka, Grzegorz
Leja realizuje zadania zwi¹zane
z przygotowaniem, organizacj¹
i przeprowadzeniem konkursu.
X edycja konkursu przebiega³a pod
has³em: Wp³yw systemu bankowego
na funkcjonowanie przedsiêbiorstw.

„M£ODY EKONOMISTA” ma ju¿ 10 lat!

Fina³ odby³ siê 15 marca 2012 r.
w auli ZSL w Le¿ajsku. W jubile-
uszowym 10-tym Podkarpackim
Konkursie Ekonomicznym „M³o-
dy Ekonomista” I miejsce zajê³a
uczennica IV klasy Technikum
Nr 2 w Zespole Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku
Klaudia Marek. Laureatka I miej-
sca w konkursie oprócz nagród rze-
czowych zdoby³a indeks na bez-
p³atne studia stacjonarne pierw-
szego stopnia na kierunku Admi-
nistracja w Wy¿szej Szkole Prawa
i Administracji Przemyœl-Rzeszów.
Dziêkujemy wszystkim instytu-
cjom, samorz¹dom, przedsiêbior-
com i osobom prywatnym za
wsparcie naszej inicjatywy i liczy-
my na dalszy rozwój konkursu.

Organizatorzy

� Laureatka I miejsca uczennica Technikum nr 2 w ZSL im. B. Chrobrego Klaudia Marek – odbiera dyplom, indeks WSPiA oraz

nagrody (trzecia z prawej).

„Arka” ma³o goœcinna
Pod patronatem Starosty Le¿aj-
skiego – Pana Jana Kidy i Burmi-
strza Nowej Sarzyny – Pana Je-
rzego Paula pod koniec kwietnia
br. w hali nowosarzyñskiego MO-
SiR-u rozgrywano Dru¿ynowe Mi-
strzostwa Województwa w tenisie
sto³owym m³odzików, m³odziczek,
kadetów, kadetek, juniorów i ju-
niorek.

wej Sarzynie. Starostwo ufundowa-
³o te¿ 3 nagrody-liczmany dla naj-
lepszych klubów tych dwudnio-
wych zmagañ. Okaza³o siê, ¿e naj-
lepsze efekty pracy szkoleniowej
ma Arka £êtownia, na kolejnych
miejscach uplasowa³y siê Gim-Tim
Stalowa Wola i Kontap Krosno.
Warto nadmieniæ, ¿e juniorka Arki
– Aneta Krêcid³o zdoby³a w nie-
dzielê czwarty z³oty medal tegorocz-
nych MW (po wczeœniejszych zwy-
ciêstwach w singlu, deblu i mik-
œcie). Rekord nie do pobicia.
 £¹cznie w DMW wyst¹pi³o 43 dru-
¿yny reprezentuj¹ce 20 klubów.

�Najlepsze kadetki.

Szczegó³owe wyniki dwudnio-
wych zmagañ znajduj¹ siê na stro-
nie Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku: www.starostwo.le-
zajsk.pl – Aktualnoœci (data
umieszczenia informacji:
24.04.2012r.)
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Specjalistyczny Reumatologiczno-Internistyczny Gabinet Lekarski

Jan Marczak
Internista, Specjalista reumatolog

przyjmuje: Le¿ajsk – Przychojec 52 w poniedzia³ki: 18-19; w czwartki: 16-17

– Profilaktyka i leczenie chorób wewnêtrznych
– Profilaktyka i leczenie chorób reumatologicznych (krêgos³upa, stawów, tkanek miêkkich)
– Profilaktyka i leczenie osteoporozy
– Badanie kandydatów na prawo jazdy

Tel. 604 48 72 42

Sportowy prezent m³odzie¿y na 100-lecie szko³y

Rok szkolny 2011/12 dobiega koñca.
M³odzie¿ w wielu dyscyplinach spor-
towych zakoñczy³a ju¿ rywalizacjê.
Podsumowuj¹c, uczniowie naszej
szko³y mog¹ pochwaliæ siê tytu³em
Mistrza Województwa w pi³ce siat-
kowej ch³opców pod kierunkiem
Adama Kowalskiego i wicemistrza
w koszykówce dziewcz¹t pod kie-
runkiem Piotra Lasoty.
W finale wojewódzkim w tenisie
sto³owym dru¿yna w sk³adzie:
Aneta Krêcid³o, Monika Brzuszko,
Karolina Tarasek zdoby³a br¹zowy
medal. Opiekunem tej grupy by³
Rafa³ Tuleja.
Równie¿ br¹zowy medal w Finale
Wojewódzkim zdoby³a Justyna Ga-
³usza w p³ywaniu 50 m stylem kla-
sycznym. Opiekunem tej uczen-
nicy by³ Stanis³aw Kosakowski.
Uczeñ £ukasz Pawlica zdoby³
II miejsce w Pucharze Wojewódz-

Uczniowie ZSL im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku zaanga¿owan¹ postaw¹ na arenach sportowych sprawili prezent swojej szkole na jej okr¹g³y
jubileusz 100-lecia.

twa Podkarpackiego w marszach na
orientacjê.
Praca nauczycieli oraz zaanga¿owa-
nie uczniów przynosi sukcesy.
Uczniowie systematycznie zajmuj¹
wysokie lokaty w rankingu szkó³
uczestnicz¹cych w rozgrywkach m³o-
dzie¿y – obecnie „Licealiadzie”.
W roku jubileuszowym sportowcy
zajêli IX miejsce w rywalizacji objê-
tej Licealiad¹ na blisko 177 szkó³
sklasyfikowanych przez Wojewódz-
ki Szkolny Zwi¹zek Sportowy.
Prezes Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Szkolnego Zwi¹zku Sporto-
wego Kurator Oœwiaty Jacek Woj-
tas, wrêczaj¹c pami¹tkowy puchar
przedstawicielowi szko³y nadmieni³,
i¿ jest to jedna z nielicznych szkó³
w województwie, której m³odzie¿
uczestniczy w prawie wszystkich
dyscyplinach, objêtych szkolnym
kalendarzem.

Œwiadczy to o systematycznej i wy-
trwa³ej pracy nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, którzy realizuj¹ za-
³o¿enia szeroko rozumianej kultu-
ry fizycznej.
Jubileusz szko³y m³odzie¿ i nauczy-
ciele pragn¹ œwiêtowaæ równie¿ na
sportowo, organizuj¹c bieg ulicz-
ny dla wszystkich uczniów i absol-
wentów naszej szko³y.
Symbolicznie bieg po³¹czy now¹
siedzibê szko³y z dawn¹, mieszcz¹c¹
siê w Dworze Staroœciñskim.
Ju¿ teraz, w imieniu Dyrekcji szko-
³y i organizatorów serdecznie zapra-

�Wicemistrzowie w koszykówce dziewcz¹t pod kierunkiem Piotra Lasoty.

�Uczniowie naszej szko³y mog¹ pochwaliæ siê tytu³em Mistrza Województwa w pi³ce

siatkowej ch³opców pod kierunkiem Adama Kowalskiego.

szamy wszystkich absolwentów na
ten bieg. Dystans 2 km pokonamy
w dwóch grupach najpierw wystar-
tuj¹ obecni uczniowie, a nastêp-
nie nasi absolwenci. Uczniowie
i absolwenci bêd¹ rywalizowaæ
o puchar dyrektora szko³y Stani-
s³awa Bartnika.
Wszystkich zainteresowanych
uczestnictwem w biegu prosimy
o kontakt z sekretariatem szko³y
lub z nauczycielem wychowania fi-
zycznego Piotrem Lasot¹.

Piotr Lasota
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Dnia 5 maja br. odby³y siê zawody
karate w Gromniku. Organizato-
rem by³ M³odzie¿owy Klub Karate
w Gromniku. W zawodach uczest-
niczy³o 176 zawodników z 12 klu-
bów. Sêdzi¹ g³ównym by³ Shihan
Wies³aw Gwizd z Tarnowa. Nasz
klub dzielnie reprezentowali:

Kata – do 12 lat

1. Aleksandra Kula

2. Gabriela Ma³ek

3. Adrian Dziki

4. Jakub Nicpoñ

Kata – 13-16 lat

1. Bart³omiej Zygmunt

Kumite – do 11 lat

1. Aleksandra Kula

2. Gabriela Ma³ek

3. Jakub Pó³torak

4. Jakub Nicpoñ

Kumite – 12-13 lat

1. Sebastian Pêcak

2. Miko³aj Rozlaz³y

3. Bart³omiej Zygmunt

4. Mateusz Uberman

Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku

zdobywa kolejne medale

Sk¹d w Twoim ¿yciu pomys³
na uprawianie fitness?

Zaczê³o siê od trenowania na si³ow-
ni. Treningi sz³y mi coraz lepiej,
a moje cia³o zaczê³o siê zmieniaæ.
Coraz bardziej zaczê³o mi siê to po-
dobaæ. Nastêpnie doda³am do tego
najtrudniejszy element, jakim jest
dieta. Widz¹c jak du¿e postêpy zro-
bi³am i jak bardzo siê temu poœwiê-
cam, trener zaproponowa³, bym
wziê³a udzia³ w zawodach „Fitness
bikini”. Po podjêciu decyzji zmie-
niliœmy dietê i plan treningowy na

Zdobyliœmy 3 medale, a niektórzy
zawodnicy byli blisko zwyciêstwa
zajmuj¹c IV lokaty. Dziêki czemu
sprawili nam radoœæ, poniewa¿ to
ich pocz¹tek startów na zawodach
karate. Wszystkim zawodnikom
dziêkujemy i ¿yczymy dalszej pra-
cy na drodze karate. Osu! 

MD

Wiêcej informacji na:
www.csw.net.pl

�Gabriela Ma³ek.

Kornelia Pietrzyk, która trenowa-
³a karate w Le¿ajskim Klubie Ky-
okushin Karate zosta³a br¹zow¹
medalistk¹ Mistrzostw Polski
W KULTURYSTYCE I FITNESS 2012
w kategorii BIKINI do 163 cm,
które odby³y siê w Katowicach
w dniach 20-22.04.2012r. W w/w
zawodach Kornelia reprezentowa-
³a AZS RZESZÓW i Ziemiê Le¿ajsk¹.

bardziej profesjonalny przygotowa-
ny specjalnie pod t¹ dyscyplinê.

Jak wygl¹da³y twoje przygoto-
wania do zawodów?

Dieta by³a ciê¿kim orzechem do
zgryzienia. Treningi w koñcowym
okresie przygotowañ odbywa³y siê
nawet dwa razy dziennie, co prze-
³o¿y³o siê na efekt koñcowy – br¹-
zowy medal na Mistrzostwach Pol-
ski.

Najpierw debiuty, Mistrzostwa
Polski i co dalej?

Teraz przygotowujê siê na Uniwer-
syteckie Mistrzostwa Polski (czer-
wiec), Puchar Polski (paŸdziernik)
oraz kolejne Mistrzostwa Polski
po³¹czone z eliminacjami do Mi-
strzostw Europy. Jeœli chodzi
o moj¹ niedalek¹ przysz³oœæ, to
chcê za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, która bêdzie siê opie-
raæ na treningach personalnych i

dietetyce na terenie ca³ego woje-
wództwa podkarpackiego. Chcia-
³abym zaraziæ swoj¹ pasj¹ do tre-
ningów i zdrowym trybem ¿ycia,
który teraz prowadzê, inne osoby,
by mog³y kiedykolwiek cieszyæ siê

swoim cia³em i zdrowiem w taki
sposób jak ja.

¯yczymy sukcesów w dalszej
karierze.

AB
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