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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
oraz szczere s³owa wsparcia i otuchy

dla

Pana Jacka Kwieciñskiego
Dyrektora Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

z powodu œmierci Taty
sk³adaj¹

Pracownicy Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Dni Powiatu
Leżajskiego

6-7 maja 2017 r.
Program:

6 maja 2017 r. SOBOTA
godz. 10:00-14:00
II Runda Mistrzostw Polski Po-
jazdów Zabytkowych, plac przed
Muzeum Ziemi Leżajskiej

7 maja 2017 r. NIEDZIELA

godz. 15:30 Msza św. w Bazylice OO. Bernardynów w Le-
żajsku w odpust Matki Bożej Leżajskiej Pa-
tronki Powiatu Leżajskiego.

godz. 17:00 Wręczenie nagród „Przyjaciel Powiatu Le-
żajskiego”, sala widowiskowa Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku

godz. 17:30 Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych,
sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Leżajsku
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W trakcie spotkania radni pod-
jęli następujące uchwały:

�Uchwała w sprawie przyjęcia
powiatowego programu działań
na rzecz osób niepełnospraw-
nych w zakresie rehabilitacji
społecznej, rehabilitacji zawo-
dowej i zatrudniania oraz prze-
strzegania praw osób niepełno-
sprawnych na lata 2017-2021;

�Uchwała w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół ponadgimnazjal-
nych do nowego ustroju szkol-
nego wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie powia-
tu leżajskiego na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.;

�Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie Gminie
Grodzisko Dolne zadania pu-
blicznego należącego do właści-

XLII sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego
W środę, 29 marca, odbyła się XLII sesja Rady Powiatu
Leżajskiego. Podczas spotkania radni przyjęli spra-
wozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku za rok 2016 oraz sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2016 Muzeum
Ziemi Leżajskiej.

wości Powiatu Leżajskiego
z zakresu zarządzania drogą po-
wiatową Nr 1275R w miejsco-
wościach Zmysłówka i Laszczy-
ny, gm. Grodzisko Dolne;

�Uchwała w sprawie przekazania
środków finansowych dla policji;

�Uchwała zmieniająca Uchwałę
Nr III/15/10 Rady Powiatu Leżaj-
skiego z dn. 28 grudnia 2010 r.
w sprawie określenie docho-
dów, które mogą gromadzić

jednostki budżetowe Powiatu
Leżajskiego na rachunek do-
chodów własnych;

�Uchwała zmieniająca uchwałę
Nr XLI/192/2017 Rady Powia-
tu Leżajskiego z dn. 2 marca
2017 r. w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie Powiatu
na 2017 r.;

�Uchwała w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie Powiatu
na 2017 r.

Ponadto Starosta przedstawił
sprawozdanie z prac Zarządu Po-
wiatu w okresie międzysesyjnym.

NN

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU
W marcu odbyło się pięć po-

siedzeń Zarządu Powiatu,
w trakcie których dokonano
m.in. zmian w budżecie Powiatu
na rok 2017 oraz budżetach jed-
nostek jemu podległych. Zarząd
podjął także decyzję o nadaniu
nowego statutu SPZOZ oraz
przeprowadzeniu procedury
konsultacyjnej zgodnie z wytycz-
nymi Wojewody Podkarpackie-
go. Podjęto również uchwały
m.in. w sprawie realizacji zada-
nia publicznego w zakresie kul-
tury fizycznej, a także ustalenia
miesięcznej wysokości środków
finansowych na etat przeliczenio-
wy pracowników administracji
oraz obsługi w zespołach szkół
i placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez Powiat Leżaj-
ski w roku 2017.

Włodarze Powiatu brali rów-
nież udział w różnych wydarze-
niach o charakterze społeczno-

kulturalno-sportowym. Starosta
Leżajski 17 marca spotkał się
z wójtami i burmistrzami na kon-
wencie, podczas którego omó-
wiono m.in. współorganizowanie
i finansowanie 37. rocznicy po-

wstania „Solidarności”. Uczest-
niczył także w obchodach
98. rocznicy śmierci płk. Leopol-
da Lisa-Kuli, podczas których
młodzież strzelecka z całej Pol-
ski (w tym z powiatu leżajskie-

go) złożyła uroczyste ślubowanie
na historyczny, pochodzący
z 1927 r., sztandar Związku
Strzeleckiego z Leżajska. Ponad-
to Starosta oraz Wicestarosta
przyjmowali w sprawach różnych
mieszkańców powiatu leżajskie-
go.

NN

Fot. R. Cisło
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16 marca br. Starosta Leżajski
Marek Śliż i Wicestarosta Leżaj-
ski Zdzisław Leśko podpisali umo-
wę z właścicielem Firmy Budow-
lanej REMBISZ Ryszard Rem-
bisz, która będzie wykonawcą za-
dania. Całość przedsięwzięcia
zgodnie z podpisaną umową wy-
niesie 2 091 000 zł brutto. W związ-
ku z tym, że projekt został wybra-
ny do dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa III. Czy-
sta energia Działanie 3.2 Moderni-
zacja energetyczna budynków zada-
nie będzie dofinansowane z ww.
środków w 85%.

W budynku Zespołu Szkół Li-
cealnych im. Bolesława Chrobre-
go zostaną wykonane następują-
ce prace: wymiana stolarki okien-
nej (wymiana okien na małej sali

gimnastycznej), docieplenie stro-
podachu, docieplenie ścian (ocie-
plenie ścian małej sali gimnastycz-
nej styropianem), modernizacja
instalacji CWU (montaż instala-
cji solarnej dla kuchni i dla sali
gimnastycznej), modernizacja in-
stalacji grzewczej (wymiana insta-
lacji grzewczej na nową w części
instalacji), przebudowa układu
wentylacji (montaż układu wenty-
lacji mechanicznej nawiewno-wy-
wiewnej z odzyskiem ciepła).
W tym przypadku przewiduje się
zmniejszenie zapotrzebowania na
zużycie energii o 35,28%.

Prace termomodernizacyjne
w Zespole Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki zostaną
przeprowadzone w dwóch budyn-
kach. W budynku B zostanie do-
cieplony strop poddasza, wymie-
niona będzie stolarka okienna

Współorganizowanie i finanso-
wanie 37. rocznicy powstania „So-
lidarności” oraz propozycja pod-
jęcia uchwały przez Rady Gmin
Powiatu Leżajskiego w sprawie
wycinki drzew w pasie drogowym
dróg powiatowych to dwa główne
tematy poruszone na spotkaniu
Wójtów, Burmistrzów i Starosty
Leżajskiego, które odbyło się 17
marca w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej.

W konwencie uczestniczyli
m.in. Starosta Leżajski Marek
Śliż, Burmistrz Miasta Leżajsk Ire-

neusz Stefański, Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne Jacek Chmura, Wójt
Gminy Kuryłówka Tadeusz Hale-
siak, sekretarz Gminy Leżajsk Je-
rzy Duda, kierownik Referatu
i Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
Joanna Misiak-Krawczyk, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”
w Leżajsku Mieczysław Liber
i dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Krzysztof Siwek.

W kwestii organizacji 37. rocz-
nicy powstania „Solidarności”
wszystkie samorządy zadeklaro-

wały wsparcie finansowe uroczy-
stości, która odbędzie się 2 wrze-
śnia 2017 r. na stadionie miejskim
w Leżajsku. Programem i oprawą
obchodów zajmie się NSZZ „So-
lidarność”. Natomiast w sprawie
zniesienia obowiązku uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów położonych w pasie
dróg publicznych, Starosta Leżaj-
ski zaproponował wójtom i bur-
mistrzom określenie przez rady
gmin oraz miast w drodze uchwał
stanowiących akt prawa miejsco-
wego przypadków (sytuacji),
w których nie stosuje się art. 83
ust. 1 ustawy o ochronie przyro-
dy. Podjęcie wspomnianej uchwa-
ły w związku z zapisami art. 83 f
ust. 1a pkt 5 lit „c” ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie

Prace termomodernizacyjne w ZSL i ZST
Zgodnie z zapowiedzią, w dwóch
szkołach średnich prowadzonych
przez Powiat, niebawem ruszą prace
termomodernizacyjne, których ce-
lem jest przede wszystkim zmniej-
szenie zapotrzebowania na zuży-
cie energii, a także unowocze-
śnienie bazy lokalowej.

oraz zostanie wykonana moderni-
zacja instalacji grzewczej (wymia-
na instalacji grzewczej na nową
w części instalacji). Oświetlenie
zostanie wymienione na energo-
oszczędne. W budynku K prze-
prowadzone będą następujące
prace: docieplenie stropu podda-
sza (docieplenie stropu zewnętrz-
nego poddasza płytami z wełny
mineralnej, wymiana stolarki
okiennej (wymiana okien), wymia-
na stolarki drzwiowej (wymiana
drzwi zewnętrznych i bram gara-
żowych), modernizacja instalacji
grzewczej (wymiana instalacji
grzewczej na nową) oraz wymia-
na oświetlenia na energooszczęd-
ne. Szacuje się, że dzięki powyż-
szym pracom zapotrzebowanie na
zużycie energii zmniejszy się
o 44,61%.

NN

Wójtów, Burmistrzów i Starosty Le¿ajskiego

Konwent
przyrody (t.j. Dz. U. 2016 r., poz.
2134 z późn. zm.1) ) pozwala Za-
rządcy drogi na wycinkę drzew
i krzewów rosnących w pasie dróg
publicznych (gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich) bez wyma-
ganego zezwolenia, co umożliwi
sprawniejsze usuwanie drzew za-
grażających bezpieczeństwu użyt-
kowników dróg powiatowych.

W trakcie spotkania Starosta
Leżajski przypomniał również
o możliwości zgłaszania kandyda-
tów do Nagrody Przyjaciela Powia-
tu Leżajskiego w kategoriach: spo-
łecznik, osobowość i przedsiębior-
ca, którzy w drodze wyboru zo-
staną uhonorowani wspomnianą
nagrodą podczas Dni Powiatu Le-
żajskiego 6-7 maja 2017 r.

NN

Fot. R.Cisło
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W marcu, tuż po przekazaniu
placu budowy, ruszyły prace przy
przebudowie mostu na rzece San
w Rzuchowie. W związku z tym,
obiekt od 27 marca jest zamknię-
ty dla ruchu. Wartość inwestycji po
podpisaniu umów wynosi 10 mln
094 tys. 533 zł. Na obecnym eta-
pie przebudowy trwają prace roz-
biórkowe.

W ubiegłym roku rozpoczęła się
budowa pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Leżajsku. Całkowity
koszt inwestycji bloku operacyjne-
go wraz z wyposażeniem wyniesie
ok. 20 mln zł. Pawilon, którego
powierzchnia obejmie 1520 m2, bę-
dzie składał się z czterech sal ope-
racyjnych i sali pooperacyjnej, ob-
szaru diagnostycznego, w którym
znajdzie się rezonans magnetycz-
ny, tomograf komputerowy, cen-
tralna sterylizacja i stacja dezynfe-
kująca łóżka. Na obecnym etapie
prac wykonawca przygotowuje się
do wykonania pierwszego stropu
nad przyziemiem. Przygotowane są
również izolacje zewnętrznych
ścian żelbetowych. Dotychczas

Pozosta³e inwestycje

Trwa realizacja sztandarowych

inwestycji Powiatu

Przebudowa mostu w Rzu-
chowie i budowa bloku ope-
racyjnego SPZOZ to nie je-
dyne inwestycje, które
w bieżącym roku realizu-
je Powiat Leżajski.

11 kwietnia przekazano plac
budowy pod przebudowę drogi Nr
1238R Wola Zarczycka – Hucisko.
Wsparcie finansowe ponad 60%
tej inwestycji pochodzi z PROW
na lata 2014-2020, pozostałą część
kwoty pokryją proporcjonalnie
Powiat oraz Miasto i Gmina Nowa
Sarzyna. Wartość zadania wynosi
4 mln 22 tys. 662 zł.

18 kwietnia zakończono prze-
targ na przebudowę odcinków
drogi Nr 1243R Jelna – Maleni-
ska. Inwestycja będzie częściowo
dofinansowana z „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-
2019” kwotą 2 mln 414 tys. zł. Po-
zostałe środki zostaną pokryte
przez samorządy: Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna (1 mln 212 tys.
zł), Gminy Leżajsk (350 tys. zł)

wykonano w całości szyb windowy,
schody w klatkach ewakuacyjnych,
zewnętrzne przyłącze instalacji ka-
nalizacji sanitarnej i część ze-
wnętrznego przyłącza kanalizacji
deszczowej. Wewnątrz obiektu wy-
konano podposadzkowe instalacje
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i instalacje elektryczne
ulegające zakryciu. Ponadto przy-
gotowano płyty fundamentowe
pod rezonans magnetyczny, tomo-
graf komputerowy oraz pod dźwi-
gi towarowe.

i Powiatu Leżajskiego (1 mln 56
tys.).

Po przetargu jest również ko-
lejna realizacja inwestycyjna –
przebudowa drogi Nr 1084R
(Nowy Kamień) gr. pow. –
Łętownia – Sarzyna. Inwestycja
w 85% jest dofinansowana
z RPO, a więc uzyskana pomoc
finansowa wynosi ok. 6 mln 671
tys. zł. Pozostała kwota, czyli po-
nad 1 mln zł zostanie pokryta
proporcjonalnie przez Powiat
oraz Miasto i Gminę Nowa Sa-
rzyna.

Ponadto zawarto umowę na
przebudowę odcinka drogi po-
wiatowej Nr 1269R w miejscowo-
ści Zmysłówka oraz przebudowę
skrzyżowania dróg powiatowych
Nr 1274R i 1275R z drogą 1259R
wraz z przebudową odcinka dro-
gi 1259R łączącego ww. skrzyżo-
wania w miejscowości Laszczyny.
Zadanie realizowane jest wspól-
nie z Gminą Grodzisko Dolne
w myśl zasady 50/50. Wartość in-
westycji to 852,19 tys. zł.

NN

Most w Rzuchowie w trakcie rozbiórki

Budowa bloku operacyjnego widok od strony zachodniej

Budowa bloku operacyjnego – widok od strony wschodniej
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Oddział Dziecięcy SPZOZ
w Leżajsku otrzymał 15 specjali-
stycznych, szczebelkowych łóżek
dziecięcych, kardiomonitor, loka-
lizator naczyń krwionośnych oraz
pulsoksymetr. Lokalizator naczyń
krwionośnych jest szczególnie po-
mocny w przypadku tych małych
pacjentów, u których żyły są słabo
widoczne i trudno je zlokalizować.
Dzięki niemu dzieci nie są nara-
żone na dodatkowy ból. Urządze-
nie informuje także o tym, gdzie
znajdują się zastawki, więc moż-
na bezpiecznie omijać te miejsca,
co chroni naczynia przed uszko-
dzeniem. Natomiast pulsoksymetr
służy do nieinwazyjnego pomiaru
saturacji krwi. Pozwala zbadać po-
ziom tlenu w hemoglobinie, a tym
samym wykryć groźne dla życia
niedotlenienie.

Z uwagi na fakt, że sztab WOŚP
jest organizowany również w Le-
żajsku, wśród 120 000 wolontariu-
szy, którzy corocznie zgłaszają się
do kwestowania na ulicach miast,

Fundacja WOŒP przekaza³a sprzêt
dla SPZOZ w Le¿ajsku

Wzorem roku ubiegłego,
w styczniu br., Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomo-
cy zbierała fundusze dla
ratowania życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogól-
nopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom. Pie-
niądze zebrane w zeszło-
rocznej zbiórce pozwoliły
Fundacji WOŚP ponownie za-
kupić niezbędne urządze-
nia dla szpitali w całym
kraju, w tym dla Samodziel-
nego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku. Sprzęty już trafiły
do placówki.

są także ochotnicy z powiatu leżaj-
skiego, zatem dar w postaci ww.
sprzętu to także zasługa ich odda-
nej pracy. W bieżącym roku pod-
czas styczniowej kwesty leżajscy
wolontariusze zebrali 59 613 zł,
pobijając tym samym swój zeszło-
roczny rekord.

Lokalizator naczyń krwionośnych

Jedno z 15 specjalistycznych łóżeczek szczebelkowych

NN

Kardiomonitor
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół
Szkół

Licealnych

im. Bolesława
Chrobrego
w Leżajsku

Obchody 98. rocznicy œmierci p³k. Leopolda Lisa-Kuli

– przyrzeczenie strzeleckie

Biorąc pod uwagę bardzo duże
zainteresowanie wśród młodzie-
ży klasami mundurowymi, wycho-
dzimy naprzeciw tym oczekiwa-
niom tworząc klasę pożarniczą
w czteroletnim technikum w Ze-
spole Szkół Licealnych w Leżaj-
sku. Uczniowie tego profilu
oprócz przedmiotów zawodo-
wych, które dadzą im możliwość
zdobycia atrakcyjnego i poszuki-
wanego na rynku pracy zawodu
technik spedytor, będą realizować
zajęcia szkoleniowe przy współ-
pracy z Powiatową Państwową
Strażą Pożarną w Leżajsku. Będą
także uczestniczyć w obozach
szkoleniowych i nabywać umiejęt-
ności potrzebne do wykonywania
pracy strażaka. Dla uczniów tej
klasy zaplanowany został tzw.
„dzień mundurowy”, w ramach
którego będą podnosić swoją
sprawność fizyczną, szkolić się
w zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz uczyć się podstawo-
wych pojęć i zagadnień ściśle
związanych z wybranym kierun-
kiem.

7 marca o godz. 12.00 zgroma-
dzeni w Rzeszowie strzelcy i orlę-
ta wzięli udział w uroczystej mszy
świętej, w kościele farnym pw. św.
Wojciecha, której przewodniczył
JE bp Jan Wątroba. Kolejna część
obchodów to uroczysty apel przed
pomnikiem Pułkownika Lisa-Kuli
na Placu Farnym. Ponad cztery-

Rafał Ćwiek, uczeń klasy 3d
(mat.-fiz.) zakwalifikował się do
finału 66. Olimpiady Fizycznej.
W dniach 22-25 kwietnia 2017 r.
weźmie udział w zawodach fina-
łowych Olimpiady, które odbędą
się w Warszawie.

Kolejnym ważnym osiągnię-
ciem Rafała jest awans do finału
43. Olimpiady Wiedzy Technicz-
nej. W tej kategorii wykazał się
ponadprzeciętną wiedzą z mate-
matyki, fizyki oraz umiejętnościa-
mi technicznymi. Finał olimpiady
odbędzie się w dniach 7-9 kwiet-
nia we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy Rafało-
wi i życzymy mu jak najlepszych
wyników w kolejnych zawodach.

Rafał Ćwiek
w finale dwóch olimpiad

przedmiotowych

W bieżącym roku obchodzi-
liśmy 98. rocznicę boha-
terskiej śmierci płk. Le-
opolda Lisa-Kuli. Trady-
cyjnie w tym dniu strzel-
cy i orlęta składają swe
pierwsze przyrzeczenie –
zobowiązanie do patrio-
tycznej formacji i służby
– zgodnie z najważniejszy-
mi dla Polaka wartościa-
mi: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
Takie jest też przesłanie
i ponadczasowa wartość
roty, ich strzeleckich
ślubowań.

sta dziewcząt i chłopców uroczy-
ście złożyło swe pierwsze patrio-
tyczne zobowiązanie wobec Oj-
czyzny. Towarzyszyli im starsi ko-
ledzy – w sumie blisko tysiąc mun-
durowej młodzieży. Ślubowanie
odbyło się na historyczny sztandar
leżajskich strzelców z 1927 r., któ-
rego współfundatorem był Pierw-
szy Marszałek Polski Józef Piłsud-
ski. Wśród wyróżnionych strzel-
ców, składających przyrzecznie na
sztandar była uczennica Zespołu
Szkół Licealnych z Leżajska Klau-
dia Zygmunt.

Na zakończenie uroczystości
odbyła się defilada strzeleckiej
młodzieży wraz z Kompanią Re-
prezentacyjną 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich z Rzeszowa.
Przemarszowi akompaniowała
orkiestra reprezentacyjna podha-
lańczyków. W uroczystości wziął
udział m.in. Starosta Leżajski
Marek Śliż.

Adrian Rauza

Agnieszka Burda

Drodzy
Gimnazjaliści!

ZSL



9

OŚWIATA – z życia szkół

KURIER POWIATOWY � 4/2017 (151)

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Tegoroczna edycja poświęcona
była pamięci generała Augusta
Emila Fieldorfa ps. „Nil”, dowód-
cy Polskiego Państwa Podziemne-
go, twórcy NIE, zesłańca i ofiary
zbrodni sądowej komunistycznego
reżimu czasów stalinowskich.
Uczestnicy konkursu nie tylko zdo-
byli wiedzę o tej wyjątkowej posta-
ci, ale też uczcili bohatera, które-
go miejsca pochówku jeszcze nie
odnaleziono. W zmaganiach wzię-

ło udział 51 uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu leżaj-
skiego. 10 marca, w Auli Zespołu
Szkół Technicznych, odbyło się
uroczyste podsumowanie konkur-
su, a laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe. Pierwsze miejsce zajął
uczeń Zespołu Szkół Licealnych
Sławomir Nowak. Na drugiej po-
zycji uplasował się Tomasz Dzie-
dzic z Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku. Trzecie miejsce, przy

równej liczbie punktów, zajęli:
Eliasz Urban z Zespołu Szkół
w Nowej Sarzynie oraz Cyprian
Kuczek z ZSL w Leżajsku. Rafał
Bąk z Zespołu Szkół w Nowej Sa-
rzynie zdobył miejsce czwarte,
a piątym podzielili się ex aequo Szy-
mon Hanejko z ZST w Leżajsku
i Sandra Kopko z ZSL w Leżajsku.

Organizatorzy Konkursu skła-
dają podziękowanie sponsorom,
którzy ufundowali nagrody: Sena-

11 marca w Rzeszowie odbył się
etap rejonowy Podkarpackiego
Konkursu Matematycznego.
Szkołę reprezentowali: Piotr Pi-
woński z klasy II technikum me-
chatronicznego i Kajetan Walaw-
ski z klasy I technikum mechatro-
nicznego. Miło nam poinformo-
wać, iż Kajetan Walawski zdobył

Czas królowej nauk
– sukcesy naszych uczniów w konkursach matematycznych

9 marca w Auli im. Stanisława
Dobrzyckiego Politechniki Lubel-
skiej podsumowano i zakończono
III etap konkursu „Matematyka
w Technice dla Technika”, które-
go organizatorem jest Zespół
Szkół Elektronicznych w Lublinie
przy współpracy z Politechniką
Lubelską. Laureatem V miejsca
został uczeń klasy IV technikum
mechatronicznego Łukasz Urbań-
ski. Opiekunem Łukasza była dy-
rektor ZST Halina Samko.
W konkursie wzięli udział ucznio-
wie z ponad stu szkół technicznych
z województw: podkarpackiego,
małopolskiego, lubelskiego i świę-
tokrzyskiego. Konkurs jest skiero-

wany wyłącznie do uczniów klas
maturalnych szkół technicznych.

Łukasz Urbański jest stypen-
dystą Prezesa Rady Ministrów –
nagrody, którą otrzymuje uczeń
uzyskujący najwyższą średnią
ocen w szkole. Od lat reprezen-
tuje również Zespół Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku w licznych
konkursach matematycznych oraz
językowych, zdobywając wysokie
lokaty. Jest także uzdolniony mu-
zycznie. Razem z przyjaciółmi czy-
li Dawidem, Damianem i Kami-
lem Wołczastymi założyli zespół
B17, który odnosi sukcesy w pre-
stiżowych konkursach muzycz-
nych organizowanych w Polsce.

Łukasz Urbański wśród laureatów konkursu „Matematyka w Technice
dla Technika”

Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko, Marta Śmiałek, Piotr Piwoński,
Kajetan Walawski oraz wicedyrektor ZST Mirosław Szląskiewicz
podczas wręczenia nagród laureatom etapu powiatowego
Podkarpackiego Konkursu Matematycznego

maksymalną liczbę punktów i za-
kwalifikował się do finału woje-
wódzkiego, który odbędzie się
w kwietniu. Bardzo dobry wynik
osiągnął też Piotr Piwoński, który
zajął VIII miejsce. Opiekę nad
uczniami sprawuje Marta Śmia-
łek.

ZST

Powiatowy konkurs „Losy ¯o³nierzy Wyklêtych”
28 lutego w Zespole Szkół
Technicznych odbył się
konkurs „Losy Żołnierzy
Wyklętych”, którego celem
jest włączenie młodzieży
w wielką akcję społeczną
przywracania pamięci o żoł-
nierzach podziemia niepod-
ległościowego, walczącego
z komunistycznym zniewo-
leniem po II wojnie świa-
towej.

tor RP Janinie Sagatowskej, Po-
słowi do Parlamentu Europejskie-
go Stanisławowi Ożogowi, Staro-
stwu Powiatowemu w Leżajsku
oraz Radzie Rodziców przy Ze-
spole Szkół Technicznych w Leżaj-
sku. Konkurs zorganizowali na-
uczyciele historii Zespołu Szkół
Technicznych: Wiesław Naróg,
Agata Zygmunt oraz Maria Ku-
szaj-Baftijari.

ZST

Łukasz Urbański finalistą VII edycji konkursu „Mate-
matyka w Technice dla Technika”

Kajetan Walawski najlepszy w etapie rejonowym XVII
edycji Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im.
Franciszka Leji
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Mimo niesprzyjającej pogody
i deszczu, uczestnikom dopisywa-
ły dobre humory. Zespół Szkół
z Nowej Sarzyny reprezentowały
trzy drużyny: Martyna Piotrowska
i Izabela Siuzdak (III LOA), Ka-
rolina Szwedo i Justyna Flis (III
LOA) oraz Mateusz Strojek
i Dominik Czerwonka (III LOB).
Jednym z etapów Marszów na
Orientację był konkurs z wiedzy

Szymborska, Mi-
łosz, Herbert, Baczyń-
ski, Wojaczek…, każ-
dy ma ulubioną poet-
kę lub ulubionego po-
etę. Istnieje wiele sen-
tencji dotyczących po-
ezji, które mają zna-
czenie uniwersalne np. „Poezja to
tworzenie pięknych zdań” (Tade-
usz Peiper), „Poezja to mówiące
malarstwo, a malarstwo – milczą-
ca poezja” (Simonides), „Poezja

21 marca w ZS w Nowej Sarzynie
– Dzień Poezji, a nie Wagarowicza

Mój ulubiony poeta Siergiej
Aleksandrowicz Jesienin, urodził
się 21 września 1895 r. w Kon-
stantinowie k. Riazania. Był
przedstawicielem, współtwórcą
i najsłynniejszym autorem rosyj-
skiego nurtu – imażynizmu. Ima-
żynizm to rosyjski nurt w poezji
nawiązujący do image, czyli po-
ezji obrazu. Jesienin zaczynał
tworzyć w wieku lat 16, a w 1916r.
zadebiutował tomem „Raduni-
ca”. W tym samym roku został
wcielony do armii, lecz wojsko
opuścił już w 1917 r., ponieważ
Rosja wycofała się z działań wo-
jennych w wyniku rewolucji bol-
szewickiej. W 1919 wraz z dwo-
ma zaprzyjaźnionymi poetami:
Marienhofem i Szerszeniewi-
czem ogłosił manifest imażyni-
zmu. Jego najsłynniejszymi dzie-
łami są poematy: „Pugaczow”,
„Ruś Sowiecka” i „Anna Sniegi-
na”, oraz zbiory wierszy „Radu-
nica”, „Spowiedź Chuligana”
i „Moskwa Karczemna”. Jesie-
nin był pięć razy żonaty, między

innymi ze słynną amerykańską
tancerką Isadorą Duncan, a ko-
biety miały duży wpływ na jego
twórczość. Jednak swój dar po-
etycki przypłacił zaburzeniami
psychicznymi, objawiającymi się
m.in. napadami szału. 28 grud-
nia 1925 r. jego zwłoki zostały
znalezione w hotelu „Internacjo-
nał” w Leningradzie. A na biur-
ku znaleziono słynny wiersz po-
żegnalny, zaczynający się od słów
„Do widzenia...”.

Po śmierci młodego, zbunto-
wanego artysty powstało wiele
teorii spiskowych, mówiących
o tym, że został on zamordowa-
ny przez komunistów z OGPU
ze względu na krytykę bolszewi-
zmu i powiązania polityczne. Do
Jesienina nawiązywało wielu
twórców, warto tu wymienić Sła-
womira Mrożka, czy Jacka Kacz-
marskiego. Krzysztof Krawczyk
wydał album ze śpiewaną poezją
jego autorstwa. Na podstawie
życiorysu poety nakręcono serial
„Jesienin”.

jest wyobraźnią wy-
zwoloną” (Jan Brzę-
kowski), „Wszystko
jest poezją, każdy jest
poetą” (Edward Sta-
chura). Pierwszego
dnia kalendarzowej
wiosny, 21 marca,

uczniowie z klasy II LOA na lek-
cji języka polskiego czytali wier-
sze i opowiadali o swoich ulubio-
nych poetach.

EU

Oto jedna z relacji:

Marsze na Orientacjê

turystyczno-krajoznawczej, w któ-
rym nasza uczennica, Justyna Flis
zajęła IV miejsce. Natomiast
w zawodach terenowych na
V miejscu znalazła się drużyna
w składzie: Karolina Szwedo i Ju-
styna Flis. Opiekunem młodzieży
był Tomasz Doktór. Gratulujemy
wygranym i życzymy dalszych suk-
cesów.

ZSNS

6 kwietnia odbyły się XII Powiatowe Międzyszkolne Zawody
w Marszach na Orientację zorganizowane w Dąbrówkach, koło Leżajska.
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Na otwarciu dyrektor Muzeum
Katarzyna Lubas „ożywiła” posta-
cie ze znanych bajek i przedsta-
wiła je uczestnikom wernisażu.
Wszyscy z zainteresowaniem wy-
słuchali opowieści o historii daw-
nych dobranocek. Dzieci z Miej-
skiego Przedszkola nr 2 „Promy-
czek” w Leżajsku przygotowały
miłą niespodziankę w postaci pro-
gramu artystycznego, na który
składał się taniec, śpiew oraz re-
cytacja. Na zakończenie dzieci
odwiedził Reksio, który obdaro-
wał je upominkami i zrobił sobie
z nimi pamiątkowe zdjęcie.

i recepty animacyjne. Wielbicieli
zabawek zainteresowały również
gry planszowe, losowe i zręczno-
ściowe, karty, zabawki mechanicz-
ne, komiksy, książki, czasopisma.
Na filatelistów czekała kolekcja
znaczków pocztowych z kadrami
ze znanych bajek.

MZL

Organizatorem wydarzenia była
Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Leżajsku oraz FOK.
W wydarzeniu, oprócz uczestni-
ków i opiekunów, wzięli udział za-
proszeni goście m.in. Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Kustosz Bazyli-
ki OO. Bernardynów w Leżajsku
O. Joachim Ciupa, Prezes Zarzą-
du Podkarpackiego Centrum
Hurtowego AGROHURT S.A.
w Rzeszowie Andrzej Chmura.
Uczestników imprezy powitał Dy-
rektor Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Leżajsku Woj-
ciech Kostek, a jej otwarcia doko-
nał Starosta Leżajski.

Przedszkolada obejmowała
konkurs plastyczny ph. Przedszko-
laki, co powiecie o wirtualnym świe-
cie oraz dziecięcy teatr ph. Drogie
dzieci, co dobrego słychać w sieci, czy
w cyberprzestrzeni możemy czuć się
czymś zagrożeni.

Celem prezentacji teatralnych
było m.in. rozwijanie zdolności
aktorskich, krasomówczych i mu-
zycznych dzieci w wieku przed-
szkolnym, rozwijanie dziecięcej
fantazji i wyobraźni, ćwiczenie
koncentracji, uczenie prawidłowe-
go formułowania myśli, pogłębia-
nie wiedzy na temat funkcji kom-
putera i internetu w codziennym
życiu oraz bezpiecznego z nich
korzystania.

W dziecięcym teatrze udział
wzięły trzy przedszkola: Przed-
szkole Samorządowe w Woli Za-
rczyckiej, Przedszkole „Niezapo-
minajka” w Nowej Sarzynie,
Przedszkole Samorządowe w Gro-
dzisku Dolnym. Jury dokonało

oceny występów przedszkolnych
grup teatralnych, I miejsce przy-
znając Przedszkolu „Niezapomi-
najka” w Nowej Sarzynie, II miej-
sce – Przedszkolu Samorządowe-
mu w Grodzisku Dolnym, zaś III
miejsce – Przedszkolu Samorzą-
dowemu w Woli Zarczyckiej.

Między prezentacjami grup te-
atralnych wręczono nagrody i wy-
różnienia dla laureatów konkur-
su plastycznego Przedszkolaki, co
powiecie o wirtualnym świecie?
Konkurs miał na celu m.in. roz-
wijanie zdolności plastycznych
dzieci, pogłębianie wiedzy na te-
mat funkcji komputera i Interne-
tu w codziennym życiu oraz bez-
piecznego z nich korzystania, roz-
wijanie wyobraźni, wspieranie

wrażliwości artystycznej dzieci,
kształtowanie umiejętności stoso-
wania i łączenia różnorodnych
technik plastycznych, umożliwie-
nie prezentacji własnych dokonań
twórczych.

Na konkurs wpłynęło 61 prac
dzieci z 13 przedszkoli. Jury wy-
łoniło 22 prace przyznając nagro-
dy: Antoninie Salwach, Klaudii
Sarzyńskiej, Ewelinie Łyko, Lenie
Płachcie, Julii Kiełbowicz, Mai
Sołtys, Tomaszowi Więcławowi.
Wyróżnienia otrzymali: Amelia
Szczuc, Aleksandra Młynarska,
Katarzyna Zając, Tomasz Ulman,
Blanka Grzywna, Aleksandra Ka-
nia, Agnieszka Sibiga, Andżelika
Chowaniec, Weronika Czerepak,
Izabela Konior, Jakub Sikora,

Oliwia Kozak, Ewelina Kania,
Nikola Tucka, Zuzanna Szczęch.

Galę uświetnił występ wokalny
zespołu Meritum z Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku
w składzie: Paulina Hejda, Zuzan-
na Jajak, Wiktoria Kiełbowicz,
Marcel Kotuła.

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem sprawował Podkarpacki
Kurator Oświaty i Starosta Leżaj-
ski. Wsparcie finansowe wydarze-
nia zapewniły: Polenergia Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna, Pod-
karpackie Centrum Hurtowe
AGROHURT S.A. w Rzeszowie
oraz Powiat Leżajski.

Marta Stelmarczyk
Edyta Palus

VIII Powiatowa Przedszkolada
odbywająca się pod hasłem

Sieć największa na świecie, nie używa jej rybak i pająk nie plecie.

30 marca 2017 r. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury
przy Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku została rozstrzygnięta

Wernisa¿ wystawy „Dobranocki mojej Babci i Mamy” w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
23 marca Leżajskie Muzeum przyjęło pod swój dach wyjąt-
kowych gości. Byli to bohaterowie słynnych dobranocek,
m.in. Bolek i Lolek, Krecik, Wilk i Zając, Pingwin Pik-
Pok i wielu innych. Tego dnia otwarto bowiem wyjątkową
wystawę pt. „Dobranocki mojej Babci i Mamy” ze zbiorów
jedynego w Polsce Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

Wystawa gościła w Muzeum do
28 kwietnia i cieszyła się sporym
zainteresowaniem zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych. Ekspozycję sta-
nowiły oryginalne lalki z filmów
kukiełkowych produkowanych
w Studiu Małych Form Filmowych
Se-Ma-For w Łodzi, folie-kadry
z filmów animowanych, szkice, de-
koracje, scenariusze, scenopisy
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NN: Pani Rozalio, jest Pani rodowitą
leżajszczanką?

Rozalia Świeżawska: Nie. Tra-
fiłam w 1956 r., skierowana naka-
zem pracy do nowopowstałego
powiatu leżajskiego, a urodziłam
się w 1938 r. w Mielcu, gdzie ukoń-
czyłam szkołę podstawową oraz
Liceum Pedagogiczne. Rozpoczę-
łam pracę nauczyciela w Szkole
Podstawowej w Brzyskiej Woli.
Praca i w ogóle samo bytowanie
tam, były prawdziwym wyzwa-
niem. Nie było prądu ani dróg,
więc komunikacji z miastem też
nie było prawie żadnej. Wszędzie
błoto i lampy naftowe. Ale to wła-
śnie pracę w Brzyskiej Woli wspo-
minam najmilej. Po dwóch latach
od przybycia w te strony wyszłam
za mąż za Jerzego Świeżawskie-
go i zamieszkałam w Leżajsku.
Tutaj uczyłam przez 4 lata w Szko-
le Podstawowej nr 2, a od 1964 r.
w SP nr 1, gdzie pracowałam do
emerytury w 1988 r.

NN: Po przeprowadzce do Leżajska
uczyła Pani plastyki?

RŚ: Tak, między innymi. W 1964
r. skończyłam studia nauczyciel-
skie z plastyki i pracy techniki.
Uczyłam dziewczęta praktycznych
umiejętności potrzebnych kobie-
cie w życiu. To był bardzo ważny
czas dla mnie, bo wykształciła się
we mnie wrażliwość na piękno
przyrody i sztuki. Dostrzegłam
jakąś zależność panującą między
nimi. Bardzo mnie to urzekło.
Prowadziłam też wówczas druży-
nę harcerską, a na wakacjach ko-
lonie letnie dla nauczycielskich
dzieci. Bardzo mocno związałam
się z nowym środowiskiem i sta-

Magister creator, czyli nie sam¹ szko³¹ ¿yje nauczyciel (cz. 3)

W ramach trzeciej części cyklu będącego pokłosiem
Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli, o so-
bie i swojej pasji opowiada Rozalia Świeżawska.

a ukończono w 1988 r., więc mo-
głam spokojnie odejść na emery-
turę po bardzo pracowitym dyrek-
torowaniu.

NN: Zazwyczaj jest tak, zwłaszcza
w naszym kraju, że ludzie,
przechodząc na emeryturę, stają się
dla większości społeczeństwa
przezroczyści, a w końcu nawet i dla
samych siebie. Pani raczej nie jest
zainteresowana kontemplowaniem
czterech ścian i znikaniem dla
świata?

RŚ: Nie ma mowy. Odkąd prze-
szłam na emeryturę, dbam o życie
towarzyskie emerytów w Sekcji
Emerytów Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, którą prowadzę
już od 20 lat. Organizuję dla na-
uczycieli-emerytów spotkania
okolicznościowe, wycieczki krajo-
znawcze: krajowe i zagraniczne.
Aranżuję również pomoc chorym
i potrzebującym. Poza tym reali-
zuję swoje pasje malarskie i haf-
ciarskie, działając w naszym kół-
ku plastycznym. Swoje prace pre-
zentuję m.in. na wystawach i co-
rocznym Przeglądzie Twórczości
Nauczycieli.

NN: Z tego, co mi wiadomo
hafciarstwo to rzemiosło wymagające
sporej cierpliwości, dokładności,
wyczucia smaku i zaliczane jest do
zawodów ginących, więc jest Pani
w dość elitarnym gronie jego
twórców. W jaki sposób zaczęła się
u Pani ta przygoda z igłą i nitką?

RŚ: Już jako mała dziewczynka
miałam w ręce igłę, nitkę i szmat-
ki. Projektowałam i szyłam ubra-
nia dla lalek. Potem w szkole pod-
stawowej miałam naukę haftu,
uczyłam się różnych ściegów.
W tamtych czasach dzieci uczyły

się w szkole wielu cennych umie-
jętności m.in. wyszywania, cero-
wania, czy robienia na drutach.
Ubolewam nad tym, że programy
szkolne są dziś bardzo okrojone,
jeśli chodzi o praktyczną naukę
tych umiejętności. Ale mam na-
dzieję, że jeszcze się to zmieni.

NN: Znajoma, która uprawia ogród,
powiedziała mi kiedyś, że praca
w nim i obserwowanie, jak zmienia
się w zależności od pór roku, daje jej
duży komfort psychiczny, bo pozwala
zdystansować się do wszelkich
problemów. Czy haftowanie lub
malowanie działa podobnie?

Jak najbardziej, bo do tych
czynności zabieramy się najczę-
ściej wtedy, kiedy nie możemy so-
bie poradzić z czymś innym. Cał-
kowite skupienie na malowaniu
lub haftowaniu sprawia, że prze-
stajemy odbierać bodźce ze-
wnętrzne, wyłączamy się. Kocham
przyrodę. Przebywanie w otocze-
niu lasu lub nad jeziorem daje mi
wielki komfort psychiczny. Patrzę
na krajobraz, zapamiętuję frag-
ment, który mnie urzeknie i sta-
ram się go potem przenieść na
płótno. Zawsze jednak bardziej
niż malarstwo, zajmowało mnie
hafciarstwo. W latach osiemdzie-
siątych stał się popularny tzw. haft
richelieu, który bardzo mnie po-
chłonął. Wyłączałam się z wszel-
kich obowiązków domowych i pra-
cowałam do późna w nocy. Cza-
sami praca nad czymś trwała mie-
siącami. Gdy się skończy coś ha-
ftować to jeszcze trzeba wykroch-
malić, wyprasować i dopiero wte-

rałam się działać na rzecz popra-
wy życia w mieście.

NN: Czyli społecznikostwo ma Pani
we krwi?

RŚ: Taką mam naturę, że cały
czas muszę coś robić, zwłaszcza
dla innych. Zawsze wolałam wię-
cej dawać niż brać. W latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku
byłam radną Miejskiej Rady Na-
rodowej w Leżajsku, a w 1982 r.
zostałam dyrektorem SP nr 1
i pełniłam tę funkcję do emerytu-
ry. Był to czas ogromnego wyżu
demograficznego i najcięższych
warunków pracy dla nauczycieli
oraz uczniów, dlatego zrodziła się
potrzeba rozbudowy szkoły.
W czynie społecznym projekt roz-
budowy wykonał Kazimierz Ga-
weł, a rodzice zobowiązali się do
wpłat na ten cel oraz do nieodpłat-
nej robocizny. Czuwałam nad pra-
cami budowlanymi, poświęcając
na to swój wolny czas, także wa-
kacje. Prace rozpoczęto w 1984 r.,
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Powiatowy
Regał Książkowy Siobhan Dowd, brytyjska pisar-

ka książek dla dzieci młodzieży,
zmarła na raka w 2007 r. Zanim
przegrała walkę z chorobą, zaczę-
ła pracę nad kolejną książką. „Mia-
ła pomysł, bohaterów, początek
i koniec. Jedyne, czego nie miała
to czas” – napisał w nocie autor-
skiej do „Siedmiu minut po półno-
cy” Patrick Ness, pisarz, któremu
zaproponowano dokończenie

książki. Ness pracował dla tego samego wydawnictwa, co Dowd, więc
propozycja nie była przypadkowa. Czy udało mu się podołać wyzwa-
niu dokończenia cudzej książki? Efekt przerósł chyba jego najśmiel-
sze oczekiwania, bowiem „Siedem minut po północy” z miejsca zosta-
ło okrzyknięte arcydziełem. Baśniowa, pełna uniwersalnych mądrości
opowieść zachwyciła dzieci, młodzież i… dorosłych na całym świecie.
To książka przede wszystkim o tym, że Ważne Sprawy, o których za-
zwyczaj przyciszonymi głosami dorośli rozmawiają w drugim pokoju,
dotyczą także dzieci, a one rozumieją i słyszą więcej niż się nam wyda-
je. Trzynastoletni Connor mierzy się z sytuacją, z którą nikt nie powi-
nien się mierzyć, a już na pewno nie dziecko. Matka chłopca jest cięż-
ko chora i z dnia na dzień czuje się coraz gorzej. Opiekuje się nią
babcia Connora, za którą chłopiec nie przepada. Connor czuje, że
coś jest nie tak, ale nikt z nim nie rozmawia, bo – wiadomo – jest
dzieckiem. Uchodzą mu na sucho różne wybryki, bo każdy lituje się
nad nim z powodu choroby matki, co powoduje, że narasta w nim
frustracja. Pewnej nocy chłopiec budzi się dokładnie siedem minut po
północy i dostrzega za oknem potwora, którym jest potężne drzewo –
cis na co dzień rosnący na cmentarnym wzgórzu. Potwór proponuje
Connorowi opowiedzenie trzech historii, w zamian za co, chłopiec
ma opowiedzieć mu czwartą. Historie opowiadane przez drzewo są
dość ponure, jednak historia Connora przebija je wszystkie – jest bar-
dzo mroczna, a wyrzucenie jej z siebie kosztuje chłopca wiele wysiłku.
Fenomen i potęga tej książki tkwią również w jej prostocie, bo mówić
lub pisać prostymi słowami o rzeczach niebywale trudnych, mało kto
potrafi. Ness zrobił to po mistrzowsku. Jeśli dodamy do tego niesa-

„NIC ZWYCZAJNEGO”
MICHAŁ RUSINEK

W 1996 r. Michał Rusinek, świe-
żo upieczony magister filologii pol-
skiej na Uniwersytecie Jagielloń-
skim został zatrudniony na trzy
miesiące w charakterze sekretarza
Wisławy Szymborskiej. Z trzech
miesięcy zrobiło się piętnaście lat.
Całe szczęście, bo zapewne nie po-
wstałaby książka, dzięki której zy-
skujemy dostęp do świata, w któ-
rym króluje najwyższej próby iro-
nia, słowna ekwilibrystyka i dowcip
w wykonaniu noblistki. Co prawda
ów dostęp ma wielkość dziurki od
klucza, ale to wystarczy, żeby po

lekturze „Nic zwyczajnego” bardzo pozazdrościć Rusinkowi znajo-
mości z Szymborską. W trakcie tych kilkunastu lat autor pełnił nie
tylko funkcję jej sekretarza, ale także strażnika prywatności, którą
Szymborska ceniła sobie nade wszystko. „Nic zwyczajnego” to książ-
ka, której sporą część stanowią anegdoty. Niektóre z nich Rusinek
opowiadał już w debiucie reżyserskim Katarzyny Kolendy-Zaleskiej
pt. „Czasami życie bywa znośne”, przedstawiającym sylwetkę Szym-
borskiej, ale o ile w filmie wypadają one nieco ckliwie, o tyle w książce
podane są w sposób bardzo powściągliwy emocjonalnie. Jest to nie-
wątpliwie jedna z największych zalet książki, bo mimo że Rusinek pi-
sze wprost, iż jest Szymborską zafascynowany, to ta fascynacja jest
dyskretna, nienachalna – jakby wyszła na jaw zupełnie przez przypa-
dek. Z opowieści autora wyłania się obraz kobiety stroniącej od pu-
blicznych wystąpień, niechętnie opuszczającej swoje mieszkanie i pra-
wie całe życie bujającej się na hamaku rozpiętym między dwiema skraj-
nościami: niebywałym poczuciem humoru a nostalgią. Uwaga, lektu-
ra „Nic zwyczajnego” grozi nieodpartą chęcią sięgnięcia po poezję

„SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY”
PATRICK NESS, SIOBHAN DOWD

Pozycję posiada
w swoim księgozbiorze

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kuryłówce.

Szymborskiej i odkrywania jej na
swoich własnych warunkach, nie
zaś przez pryzmat szablonów wy-
znaczanych przez szkolne podsta-
wy programowe. Warto? Warto.

mowite ilustracje Jima Kaye’a –
arcydzieło gotowe. Polecanie jej
jest zatem już tylko formalnością.

NN

Pozycję posiada
w swoim księgozbiorze

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kuryłówce.

dy uzyskuje się ten ostateczny
efekt, na który się czeka. Rozkła-
dałam te swoje wykrochmalone
prace i podziwiałam, a potem i tak
dawałam komuś w prezencie. Nie-
stety, dziś ludzie nie zawsze to
doceniają, bo wszystko jest robio-
ne fabrycznie i gdy się pobrudzi
taki obrus albo serwetę, to wrzu-
ca się do pralki i gotowe, a z ha-
ftami jest tak, że trzeba się nimi
opiekować, czyli odpowiednio
delikatnie wyprać, potem znów
wykrochmalić i wyprasować. Nie
każdy ma na to czas i ochotę.

NN: Najtrudniej przekonać do takich
zajęć młodych ludzi. Zgaduję, że nie
ma wśród nich zbyt wielu amatorów
nauki hafciarstwa?

RŚ: Dziś wszystko jest nastawio-
ne na szybki efekt, a haftowanie

jest praco- i czasochłonne. Bycie
cierpliwym nie jest dziś popular-
ne, stąd zainteresowanie hafciar-
stwem u młodych ludzi jest nie-
malże zerowe. Póki co próbuję
zaszczepić je wnukom, ale zdaję
sobie też sprawę, że zamiłowanie
do tego typu rzeczy przychodzi
z wiekiem. Spisuję też dla nich
różne historie, nie tylko te rodzin-
ne, ale takie związane z dawnymi
obyczajami. Czasem dopytują, czy
dopisałam już coś nowego, więc
cieszy mnie, że się tym interesują.

NN: Jeśli miałaby Pani zachęcić
kogoś do zajęcia się hafciarstwem,
to jakich użyłaby Pani argumentów?

RŚ: Haftowanie uczy cierpliwo-
ści, pozwala zdystansować się do
własnych problemów. Poza tym
rzeczy ozdobione haftem ręcznym

są oryginalne i nie ma takich
w sklepach. Pamiętam, że gdy by-
łam w ciąży z pierwszym synem
i miałam dużo czasu, to ozdobi-
łam kolorowymi haftami wszystkie
kaftaniki i pieluszki. Nikt takich
nie miał. Jeśli zaś chodzi o hafto-
wanie obrazów, to dzięki temu ma
się szansę zobaczyć jeszcze scen-
ki, których próżno szukać nawet
w dzisiejszym malarstwie, bo gdzie
znajdzie pani jeszcze na jakimś
obrazie krajobraz z tzw. dziesiąt-
kami w tle, czyli snopkami zboża
ułożonymi w taki charakterystycz-
ny sposób albo kopki siana? Albo
chaty kryte słomą? Jedynie na
wyszywanych obrazach.

NN: Jest Pani niezwykle aktywną,
pełną optymizmu osobą, zatem jaką
radę dałaby Pani tym, którzy

przechodzą na emeryturę i grozi im
społeczne wykluczenie?

RŚ: Trzeba sobie znaleźć jakieś
hobby. Emerytura to czas, kiedy
trzeba się nauczyć żyć na nowo dla
siebie, bo zazwyczaj jest tak, że
dzieci się wyprowadzają. Można
gotować to, na co ma się samemu
ochotę, a nie to, co lubią dzieci czy
mąż (śmiech). A przed wszystkim
trzeba wyjść z domu. Do muzeum,
do kina albo tam, gdzie można
poznać kogoś i porozmawiać.
Trzeba zachęcać tych ludzi, żeby
dzielili się z innymi swoimi talen-
tami, bo wszyscy na pewno je
mają, a z jakichś powodów nie
mogli ich wcześniej rozwijać.
Emerytura to nie śmierć. To nowe
życie.
NN: Dziękuję za rozmowę.

RŚ: Również dziękuję.
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Rzetelność, skrajna powściągli-
wość we własnych sądach oraz
umiejętność wyławiania z odmę-
tów historii pozornie nieistotnych
faktów to cechy pisarstwa Magda-
leny Grzebałkowskiej, które spra-
wiły, że jej nazwisko stało się
w ostatnich latach jednym z naj-
gorętszych wśród twórców litera-
tury non-fiction. Swoje wcześniej-
sze doświadczenie reporterskie
wykorzystała podczas pracy nad
pierwszą książką, której napisania
podjęła się na zlecenie wydawnic-
twa Znak. Mowa o wydanej
w 2011 r. biografii księdza Jana
Twardowskiego pt. „Ksiądz Para-
doks”, dzięki której dała się po-
znać rzeszom czytelników jako au-
torka bezwzględnie trzymająca się
faktów.

Kolejna napisana przez nią bio-
grafia – Zdzisława i Tomasza Bek-
sińskich – przyniosła jej Śląski
Wawrzyn Literacki oraz nomina-
cje do najważniejszych nagród re-
porterskich, w tym do Nagrody im.
Ryszarda Kapuścińskiego. Przej-
mujący portret ojca i syna wzbu-
dził ogromne zainteresowanie tra-
giczną historią rodziny Beksiń-
skich oraz pośrednio przyczynił się

do sukcesu filmu „Ostatnia rodzi-
na” w reżyserii Jana P. Matuszyń-
skiego, który zresztą nie ukrywa,
że przy jego realizacji pomogła mu
również książka Grzebałkowskiej.

Za reportaż „1945. Wojna i po-
kój” autorka została uhonorowa-
na w 2016 r. m.in. Literacką Na-
grodą „Nike” Czytelników, która
jest dla pisarza szczególnym wy-
różnieniem, bo o wyborze decy-
dują głosy czytelników, a nie
członków kapituły konkursu. Taki
wybór świadczy o tym, że grono

Grzeba³kowska non fiction

Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską w Nowej Sarzynie

Zarówno dla tych, którzy znają i cenią książki Magdaleny Grzebał-
kowskiej od dawna, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają
przygodę z nimi, nie lada gratką była możliwość poznania autorki
osobiście podczas spotkania zorganizowanego 30 marca w Miejskiej
i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Sarzynie, dokąd autorka
przybyła na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki.

wielbicieli warsztatu Grzebałkow-
skiej jest naprawdę spore.

Literackie portfolio autorki na
wstępie spotkania pokrótce przy-
bliżyła zebranym Grażyna Wadas,
dyrektor nowosarzyńskiej książni-
cy. Następnie Grzebałkowska wy-
czerpująco odpowiedziała na py-
tania zadawane przez moderato-
ra spotkania Huberta Kołtuna
oraz czytelników. Zdradziła nie-
znane dotąd fakty z historii boha-
terów jej reportaży i opowiedzia-
ła o tym, jak wyglądała praca nad

poszczególnymi książkami. Prze-
mierzanie setek kilometrów w po-
szukiwaniu materiałów, pokony-
wanie bariery ludzkiej nieufności,
zmaganie się z biurokracją, termi-
nami oraz własnymi ograniczenia-
mi – to tylko minimum wyzwań,
z których, zdaniem Grzebałkow-
skiej, każdy aspirujący reporter
musi zdawać sobie sprawę.

Okazja do osobistego poznania
cenionego przez nas autora jest
w pewnym sensie wystawieniem
na próbę relacji czytelnik-pisarz.
Często czytelnik tworzy wyideali-
zowany obraz osoby dostarczają-
cej mu najlepszych lekturowych
doznań, a przecież może on zu-
pełnie mijać się z rzeczywistością.
Jeśli ktokolwiek miał tego typu
wątpliwości przed tete-a-tete
z Grzebałkowską, bynajmniej nie
wyszedł z biblioteki rozczarowa-
ny, bo reportażystka solidną
dawką poczucia humoru oraz ga-
wędziarskim zacięciem zapewni-
ła sobie sympatię i uznanie słucha-
czy. Ci z uczestników, którzy przy-
nieśli egzemplarze książek Grze-
bałkowskiej mogli również liczyć
na odautorskie dedykacje.

NN

Fot. Janusz Motyka

Narodowe Si³y Zbrojne
– spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

Dzięki inicjatywie
środowisk Patrio-
tycznych Ziemi Le-
żajskiej i Młodzie-
ży Wszechpolskiej
w Leżajsku oraz Mu-
zeum Ziemi Leżaj-
skiej w Leżajskim
Muzeum odbyło się
otwarte spotkanie
poświęcone tematy-
ce Żołnierzy Wyklę-
tych. W wydarzeniu
udział wziął m.in.
Starosta Leżajski
Marek Śliż.

Prelekcję poprowadził Leszek
Żebrowski, badacz dziejów pod-
ziemia niepodległościowego i pu-
blicysta. Jego pasja to wieloletnie
badania historyczne dotyczące
podziemia antykomunistycznego
i Narodowych Sił Zbrojnych.

Ścisłym tematem spotkania była
działalność Żołnierzy Wyklętych
po II Wojnie Światowej, prelegent
poruszył również kwestię ukra-
ińską, która również miała swoje
wątki w powiecie leżajskim.

To były Narodowe Siły Zbrojne –
te, które wyłoniły się z Narodu. To
była emanacja tego, co młoda
przedwojenna inteligencja, wycho-
wankowie polskich szkół, oficerowie
rezerwy WP myśleli o Polsce, co
przeżywali, jakie mieli rozterki. Po
tym wszystkim, co się z nimi stało,
zasługują na coś więcej, niż nagrob-
ki, czy tablice okolicznościowe. Za-

sługują na pełną wiedzę o nich-
podkreślił na początku swego wy-
kładu Żebrowski.

Następnie historyk przedstawił
dość obszernie wyniki rzetelnych
badań odkrywających historię
NSZ, które były owocem kilku-
dziesięcioletniego zbierania świa-
dectw żołnierzy, świadków ich
walki oraz odkrywania i weryfiko-
wania tysięcy dokumentów oraz
innych źródeł historycznych.

Spotkanie miało na celu stano-
wić swego rodzaju lekcję historii,
nawiązując do odbywającego się
1 marca Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Po
zakończeniu prelekcji uczestnicy
chętnie korzystali z możliwości za-
kupienia książek autorstwa Lesz-
ka Żebrowskiego wraz z autogra-
fem.

MZL
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Pierwsza impreza miała rangę
międzynarodową, bo oprócz naj-
lepszych podkarpackich zawodni-
ków startowało kilku zawodników
ze Lwowa.

Nasz region reprezentowali
w niej zawodnicy z Leżajska, No-
wej Sarzyny i Łętowni.

Leżajscy weterani spisali się re-
welacyjnie. Wywalczyli następują-
ce miejsca:
� w kategorii 50-59 lat: 1. Da-

riusz Kleczkowski, 2. Krzysz-
tof Klocek,

� w kategorii 60-69 lat: 3. Wie-
sław Urbanik, 10. Stanisław Wi-
kiera, 11. Jan Dziwota (zwycię-
żył Józef Turecki z Mielca),

Pingpongowy weekend w Nowej Sarzynie
Hala MOSiR-u w Nowej Sarzynie była areną zmagań teni-
sistów stołowych. Burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej
Rychel patronował i oficjalnie otworzył odbywające
się w sobotę, 25 marca, III Otwarte Grand Prix Pod-
karpacia Weteranów i niedzielne Indywidualne Mistrzo-
stwa Podkarpacia Młodzików.

� w kategorii 40-49 lat:7. Krzysz-
tof Klocek (zwyciężył Jacek
Flaumenhaft z Jarosławia),

� w kategorii ponad 70 lat: 8.
Roman Gawron (zwyciężył
Marek Ofiarski z Przemyśla).

W niedzielę o puchary, medale
i awans do Mistrzostw Polski, któ-
re na początku maja będą roze-
grane w Krośnie, walczyli młodzi-
cy (rocznik 2004 lub młodsi).

Większość najważniejszych tro-
feów wywalczyli faworyci – zawod-
nicy z Dukli. Ale tuż za nimi zna-
leźli się młodzicy Arki Łętownia.
Podopieczni Jana Suma i Krzysz-
tofa Klocka wywalczyli 2 brązowe
medale:

� w singlu: Marcin Doktor
(w meczu o medal wygrał 3:2
z kolegą klubowym Krystia-
nem Kołodziejem),

� w deblu obaj przegrali 2:3
mecz o finał.

Marcin Doktor dodatkowo
zdobył awans do Mistrzostw Pol-
ski i będzie tam razem z Krystia-
nem Kołodziejem walczył o jak
najwyższe lokaty w turnieju dru-
żynowym, deblowym i singlowym.

Najmłodszy nasz pingpongista,
Jakub Sałęga, pokonał w niedzie-
lę kilku wyżej sklasyfikowanych
rywali, co pozwoli mu awansować
w rankingu na następny sezon.

Przygotowanie tenisistów stoło-
wych Arki Łętownia do zawodów
i udział w nich był możliwy dzięki
dotacji Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna.

PUKS „Arka” Łętownia

Trzy zwyciêstwa zawodniczek Azalii

W ramach turnieju KLKS Aza-
lia Brzóza Królewska rozpoczął
sezon trzema spektakularnymi
zwycięstwami swoich zawodni-
czek, a najbardziej emocjonujące
wyścigi odbyły się w kategoriach,
które były jednocześnie elimina-

1 kwietnia w Lesie Kopeckim obok Tarnogóry rozegrany
został XI Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB o Puchar
Ziemi Leżajskiej i Eliminacje do Mistrzostw Polski
w kategorii Juniorka Młodsza i Junior Młodszy. Patro-
nat nad turniejem objęli Posłowie na Sejm RP: Jerzy
Paul i Mieczysław Miazga.

lazł się drugi z reprezentantów
Azalii Patryk Plasota, zdobywając
znaczną ilość punktów niezbędną
do startu w Mistrzostwach Polski.

Drugie zwycięstwo w tych zawo-
dach odniosła Kinga Kalembkie-
wicz, aktualna Mistrzyni Polski
w kolarstwie szosowym. Kinga je-
chała w pierwszej fazie wyścigu
bardzo spokojnie, nie odpuszcza-
jąc żadnego odjazdu innych za-
wodniczek. W połowie dystansu
Kinga bardzo mocno zaatakowa-
ła na stromym podjeździe, odry-
wając się od reszty zawodniczek
i tym samym zwiększając swoją
przewagę. Na metę wjechała sa-
motnie z przewagą 1,30 sek nad
drugą zawodniczką.

Trzeci laur dla Azalii wywalczyła
Malwina Mul, która startowała
w kategorii Młodziczka. Zwycię-
stwo Malwiny cieszy tym bardziej,
że zawodniczka jest po kontuzji i nie
odzyskała jeszcze całkowitej formy.
W kategorii Młodzik 6 miejsce zajął
Wojciech Kusiak, a jego młodszy
kolega uplasował się na 7 pozycji.
Na 12 miejscu wyścig ukończył Ni-
kodem Piersiak, zaś 19 pozycję zajął
Piotr Gorzki. W kategorii Żak bar-
dzo dobrze, bo na 5 pozycji, zapre-
zentował się Łukasz Stachula, brat
Sebastiana Stachuli.

Stanisław Zygmunt

cjami do Mistrzostw Polski, t.j.
w Juniorkach Młodszych i w Ju-
niorach Młodszych.

Zawodniczka Azalii Brygida
Piersiak, aktualna Mistrzyni Pol-
ski w kolarstwie przełajowym, wy-
grała w dobrym stylu z ponad jed-

nominutową przewagą nad drugą
zawodniczką, a jej młodsza kole-
żanka klubowa Zuzanna Flis za-
jęła 5 miejsce. Inna zawodniczka
Azalii Andżelika Wojnar uplaso-
wała się w tej kategorii na 16 po-
zycji. Jeszcze większe emocje to-
warzyszyły wyścigowi chłopców
w Juniorach Młodszych. Bardzo
miłą niespodziankę sprawił Seba-
stian Stachula, który zajął bardzo
wysokie 3 miejsce, nieznacznie
przegrywając z ubiegłorocznym
Mistrzem Polski. Na 7 pozycji zna-

SPSPSPSPSPONSORZY WYŚCIGU:ONSORZY WYŚCIGU:ONSORZY WYŚCIGU:ONSORZY WYŚCIGU:ONSORZY WYŚCIGU: ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA, GMINA LEŻAJSK, GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI,
FIRMA „METKOS” Z BRZÓZY KRÓLEWSKIEJ, MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA, POWIAT LEŻAJSKI, MIASTO LEŻAJSK, ZM „SMAK-GÓRNO”,

FIRMA JANIK Z RUDY ŁAŃCUCKIEJ, POWIAT NIŻAŃSKI.
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W zawodach udział wzięły re-
prezentacje: III LO w Zamościu
(opiekun: Jan Obszański), Zespo-
łu Szkół Leśnych w Biłgoraju
(opiekun: Jacek Grabias), Zespo-
łu Szkół Transportowo-Komuni-
kacyjnych w Lublinie (opiekun:
Sławomir Myszka) oraz gospo-
darz turnieju Zespół Szkół Lice-
alnych w Leżajsku (opiekun:
Adam Kowalski).

Uczestników turnieju powitali
Starosta Leżajski Marek Śliż
i Dyrektor Zespołu Szkół Liceal-
nych Zbigniew Trębacz. Imprezę
uświetnił występ licealnych cheer-
leaderek, które dopingowały za-
wodników do walki.

Funkcje sędziów podczas po-
szczególnych meczy sprawowali:
Lucjan Pudełkiewicz i Tomasz Ki-
sielewicz.

Z Leżajskiego Klubu Kyokushin
Karate wystartowało 9 zawodni-
ków, którzy wywalczyli w sumie
8 medali. Dwa złote medale zdo-
była nasza utalentowana mło-
dziczka Oliwia Wojtas, zarówno
w kumite, jak i w kata nie dała
szans swoim rywalkom. Złoty me-
dal w kumite seniorek wywalczyła
Izabela Dec, a srebro w swoich ka-
tegoriach zdobyli Maciej Jezio-
rowski, Julia Żak, Anna Szczuka
i Jakub Grzech. Na trzecim miej-
scu podium swoje zmagania za-
kończył Mateusz Ner. Jednym

LKKK wraca z kolejnymi medalami
12 marca 2017 r. w Prze-
worsku odbyły się Mistrzo-
stwa Makroregionu Połu-
dniowego i Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików
Kyokushin Karate. W zawo-
dach uczestniczyło około
270 reprezentantów z 31
klubów karate zrzeszonych
w Polskim Związku Karate.

z sędziów zawodów był sensei
P. Jeziorowski zaś sekundantami
sensei D. Burda i A. Tokarz.
Udział w zawodach możliwy był
dzięki wsparciu Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna oraz Powiatu Le-
żajskiego.

zatorem imprezy była or-
ganizacja karate – Kyoku-
shin World Union (KWU).

Turniej odbywał się na bardzo
wysokim poziomie sportowym
i były to niewątpliwie najbardziej
prestiżowe Mistrzostwa Europy

w tej kategorii wiekowej. W skła-
dzie reprezentacji Polski, która
wzięła udział w mistrzostwach,
znalazło się czworo zawodników
z Leżajskiego Klubu Kyokushin
Karate: Oliwia Wojtas, Mikołaj
Sroka, Natalia Kondeusz i Anna
Szczuka.

Złoty medal i tytuł Mistrzyni
Europy organizacji KWU w kate-
gorii kumite dziewcząt 12-13 lat do
40 kg, zdobyła Oliwia Wojtas. Oli-
wia w pierwszej walce pokonała
reprezentantkę Armenii Elenę
Margaryan, w drugiej Ukrainkę
Yanę Kolodach, a w finale, w pięk-
nym stylu zwyciężyła z Rosjanką
Elizavetą Bormotovą. Warto do-
dać, że Oliwia jest aktualną po-
dwójną złota medalistką Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków z 2017 r. i w swoim dorobku
ma już srebrny medal w Pucharze
Europy IKO 2016, brązowy me-
dal w Pucharze Europy IKO 2015
oraz złoty medal w Otwartych
Międzynarodowych Mistrzost-
wach Mołdawii w Kiszyniowie
2016 roku.

LKKK

Oliwia Wojtas złotą medalistką Mistrzostw Europy organizacji KWU
w kategorii kumite dziewcząt 12-13 lat do 40 kg – Berlin

XVIII Turniej Pi³ki Siatkowej Ch³opców

o Puchar Starosty Le¿ajskiego

6 kwietnia w ZSL w Leżajsku odbył się

I miejsce – Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

WYNIKI TURNIEJU:
ZSL LEŻAJSK – ZSTK LUBLIN 2:O

ZSL BIŁGORAJ – III LO ZAMOŚĆ 1:2
ZSL LEŻAJSK – ZSL BIŁGORAJ 2:O
III LO ZAMOŚĆ – ZSTK LUBLIN 2:O
ZSL LEŻAJSK – III LO ZAMOŚĆ 2:O
ZSL BIŁGORAJ – ZSTK LUBLIN 2:O

Siatkarze z ZSL Leżajsk wygrali
wszystkie mecze, zdobywając
I miejsce w Turnieju o Puchar Sta-
rosty Leżajskiego. II miejsce wy-
walczył zespół III LO w Zamościu,

W sobotę, 18 marca, w Ber-
linie z udziałem 560 za-
wodników z 24 krajów od-
były się Mistrzostwa Eu-
ropy Dzieci i Juniorów
Karate Kyokushin. Organi-

III miejsce – ZSL Biłgoraj, IV
miejsce przypadło ZSTK w Lubli-
nie.

Wyłoniono również najlepszych
zawodników poszczególnych ze-

społów. Najlepszym zawodnikiem
turnieju w drużynie ZSL z Biłgo-
raja został Mateusz Samuła,
w zespole z III LO z Zamościa
– Karol Tytoń, w ZSTK z Lublina
– Jakub Bartnik. W ZSL Leżajsk
najlepszym zawodnikiem okrzyk-
nięto Wiktora Wanata. MVP Tur-
nieju został Patryk Burek z Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku.
Wielu emocji dostarczył kibicom
i zawodnikom konkurs tzw. siat-
karskiego gwoździa, który wygrał
Radosław Łabuda z ZSL w Leżaj-
sku.

Zawody przebiegły w duchu fair
play, zaprezentowano siatkówkę
na wysokim poziomie. Była to
wspaniała okazja do popularyza-
cji tej dyscypliny sportu wśród
młodzieży. Kończąc imprezę Wi-
cestarosta Zbigniew Leśko i Dy-
rektor ZSL Zbigniew Trębacz po-
gratulowali zawodnikom wyni-
ków, wręczyli im pamiątkowe dy-
plomy i puchary. Kolejny taki tur-
niej za rok.

MS (ZSL)
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ży za granicą umożliwiających ab-
solwentom zdobycie doświadcze-
nia zawodowego, jak również
kosztów edukacji, życia, zakwate-
rowania i opieki zdrowotnej.

Każdy kraj należący do sieci
EURES posiada własną stronę
internetową.

Adres polskiej strony
internetowej

poświęconej EURES to:
www.eures.praca.gov.pl

Znaleźć na niej można m. in.:
�oferty pracy za granicą od pra-

codawców zagranicznych szcze-
gólnie zainteresowanych za-
trudnieniem obywateli polskich,

�wykaz doradców EURES
w Polsce,

�informacje o warunkach życia
i pracy w krajach EOG,

�informacje dotyczące okresów
przejściowych stosowanych
przez niektóre państwa EOG,

�bieżące informacje na temat
wydarzeń organizowanych
przez EURES takich jak mię-
dzynarodowe targi pracy, dni
kariery czy dni informacyjne.

Usługi EURES w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Leżajsku reali-
zuje doradca klienta w pok. 27.

bezrobotnego

Sieć EURES obejmuje kraje
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (EOG) czyli kraje Unii
Europejskiej oraz Norwegię, Is-
landię, Liechtenstein i Szwajcarię.

Jej głównym celem jest pomoc
poszukującym pracy i pracodaw-
com w poruszaniu się na europej-
skim rynku pracy poprzez:
�międzynarodowe pośrednictwo

pracy.
�informowanie o wolnych miej-

scach pracy,
�udzielanie pracodawcom po-

mocy w pozyskaniu pracowni-
ków o poszukiwanych kwalifika-
cjach zawodowych,

�informowanie o warunkach
życia i pracy,

�identyfikowanie i przeciwdzia-
łanie przeszkodom w mobilno-
ści.

Europejski Portal Mobilności
Zawodowej – www.eures.euro-
pa.eu – to najważniejszy portal
Unii Europejskiej dotyczący mo-
bilności na rynku pracy. Portal
daje osobom zainteresowanym
wyjazdem do pracy za granicą na-
stępujące możliwości:
�dostęp do bazy ofert pracy

w krajach UE/EOG – wyszuki-
wanie ofert umożliwia funkcja

Praca w Europie w ramach EURES
(Europejskie S³u¿by Zatrudnienia)

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrud-
nienia z innymi organizacjami regionalnymi, krajowy-
mi i międzynarodowymi tj. związki zawodowe, organi-
zacje pozarządowe, władze lokalne i regionalne, któ-
re działają w obszarze zatrudnienia.

„Szukaj pracy”. Oferty można
szukać wg następujących kate-
gorii: zawód, doświadczenie,
miejsce zatrudnienia, rodzaj
umowy. Każda oferta w swoim
opisie zawiera informacje w jaki
sposób należy składać podania,
czy bezpośrednio kontaktować
się z pracodawcą bądź z do-
radcą EURES odpowiedzial-
nym za rekrutację,

�zamieszczenia CV w bazie da-
nych „CV-online” – po zalogo-
waniu się na konto „Mój Eures”
i wypełnieniu formularza moż-
na przystąpić do stworzenia
własnego życiorysu,

�dostęp do bazy informacyjnej
na temat warunków życia i pra-
cy w krajach UE/EOG – zna-
leźć można tu wiele przydat-
nych informacji m.in. o sposo-
bach poszukiwania pracy, umo-
wach o pracę, ustawodawstwie
socjalnym, edukacji, systemie
opieki zdrowotnej, podatkach,
życiu społecznym i kulturalnym,
kosztach utrzymania. Informa-
cje o portalu występują w języ-
ku narodowym danego kraju
oraz w języku angielskim, nie-
mieckim i francuskim,

�dostęp do informacji o sytuacji
na krajowych i regionalnych
rynkach państw europejskich,
zawodach nadwyżkowych i de-
ficytowych w poszczególnych
krajach UE/EOG, swobodzie
przepływu pracowników i po-
zwoleniach na prace w tych kra-
jach,

�dostęp do informacji o możliwo-
ściach kształcenia,

�wyszukiwarka doradców EU-
RES z krajów EOG wg krajów,
regionów w celu bezpośrednie-
go kontaktu z nimi,

�linki do stron internetowych
wszystkich publicznych służb za-
trudnienia krajów EOG,

�kalendarz wydarzeń związa-
nych z mobilnością zawodową
– można znaleźć tu informacje
na temat wydarzeń organizowa-
nych przez EURES, tj. między-
narodowe targi pracy, dni ka-
riery, dni informacyjne.

EURES dysponuje ofertami
pracy sezonowej w rolnictwie,
ogrodnictwie, gastronomii oraz
turystyce do wielu krajów EOG.
Udziela również informacji gdzie
szukać ciekawych praktyk czy sta-
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Gozo – okaleczona wyspa
MALTA

Podróż 48
Zniknęło Azure Window, czyli

Lazurowe Okno, jedna z najbar-
dziej znanych atrakcji turystycz-
nych Malty. W nocy z wtorku na
środę (8 marca 2017 r.) zawalił się
charakterystyczny most skalny na
maltańskiej wyspie Gozo.

Tego typu informacje często
znikają nam w natłoku światowych
wydarzeń. Dla turystów i miesz-
kańców Malty jest to jednak nie-
powetowana strata. Kolejny cud
natury znika z naszego krajobra-
zu. Już nigdy nie zobaczymy im-
ponującego łuku, wcinającego się
w głąb turkusowej toni Morza Śró-
dziemnego. A może warto jeszcze
raz przypomnieć sobie ten widok?

Ale od początku. Po kilku
dniach podróży po największej
i najpopularniejszej wyspie archi-
pelagu maltańskiego – Malcie –
postanawiamy odwiedzić drugą,
co do wielkości wyspę – Gozo.
Wypożyczonym samochodem
kierujemy się na północ, do nie-
wielkiego miasteczka Cirkewwa,
które może poszczycić się jedną
z najładniejszych, piaszczystych
plaży na wyspie – Paradis Bay Be-
ach. My jednak za cel obieramy
terminal, z którego odpływają pro-
my na sąsiednie wyspy. Po chwili
ustawiamy się w kolejce samocho-
dów i czekamy. Jak większość
oczekujących, opuszczamy samo-
chód by rozprostować nogi i wy-
patrywać wszelkich ruchów w tym
leniwym porcie. W końcu jest.
Pokaźny, choć z widocznymi śla-
dami rdzy statek, uchyla swą
wielką metalową paszczę by „po-
żreć” oczekujące pojazdy. Z przy-
jemnością dajemy się pochłonąć,
wjeżdżając do wnętrza promu po
metalowej pochylni.

Z pokładu promu spoglądamy
na jałowe, skaliste brzegi wyspy
Camino. To trzecia co do wielko-
ści i najmniejsza zamieszkana wy-
spa archipelagu Wysp Maltań-
skich. Po chwili dostrzegamy cel
naszej podróży – mityczną wyspę
Calypso. Wedle legendy, właśnie
tutaj Odyseusz wracający z wojny
trojańskiej, przez siedem lat zatra-
cał się w beztrosce, otumaniony
przez piękną nimfę. Można nawet
zobaczyć fragment zapadniętej
groty, w której był więziony Nie-
stety jak to z mitami bywa, w ba-
senie Morza Śródziemnego jest
kilka takich miejsc. Ale jakie to ma

znaczenie, gdy chodzi o dodat-
kową atrakcję turystyczną?

Zbliżamy się do miasteczka
Mgarr, które amfiteatralnie roz-
łożyło się na skalistym wybrzeżu,
otulając niewielki port. Nad mia-
stem dominuje kościół oraz Fort
Chambray, strzegący niegdyś cie-
śniny pomiędzy Gozo, Comino
a Maltą – dziś częściowo zabudo-
wany przez domy i hotele.

Zjeżdżamy z promu i ruszamy
w głąb wyspy. Choć samo słowo
w głąb, wydaje się sporym naduży-
ciem. Wyspa ma zaledwie 14 kilo-
metrów długości i 7 szerokości.
Nasz cel to miasteczko Xewkija w
centrum którego wznosi się impo-
nująca kamienna budowla. To
Kościół Świętego Jana Chrzcicie-
la, znany również jako Rotunda
w Xewkija. Budowla widoczna jest
z większości miejsc na wyspie. Nic
w tym dziwnego, skoro kopuła
kościoła, która przywiodła mu sła-
wę, jest trzecią co do wielkości
kopułą w Europie. Za wzór przy
jej projektowaniu posłużył kościół
Santa Maria della Salute w We-
necji. Lokalna społeczność, skła-
dająca się głównie z rolników i ry-

baków, poniosła większość kosz-
tów związanych z projektem i bu-
dową, zobowiązując się do coty-
godniowych wpłat. Co było powo-
dem tak olbrzymiego wysiłku?
Głęboka wiara ubogiej społeczno-
ści, czy wybujałe ego ówczesnego
duchowieństwa? Wchodzimy do
środka. Kilku turystów i wiernych
ginie w ogromnej przestrzeni ko-
ścioła. Za niewielką opłatą wycho-
dzimy na podstawę kopuły. Z góry
roztacza się imponujący, a zara-
zem surrealistyczny widok. Na ja-
łowej rozległej przestrzeni, usia-
nej skromną zabudową i lichą ro-
ślinnością widać tylko kolejne im-
ponujące kościoły. Przypomina to
nieco bajkową scenografię z moc-
no zachwianymi proporcjami.

Jedziemy dalej, ostrożnie omi-
jając kamienne murki strzegące
uprawnych poletek. Nie jest to
jednak sposób na wścibskiego są-
siada. To praktyczna konieczność
zagospodarowania kamieni, nie-
ustannie „rodzonych” przez ja-
łową glebę.

W oddali Victoria, największe
miasto na wyspie, w której pano-
ramie dominuje barokowa Bazy-

Azure Window – nieistniejący już skalny łuk

Kameleon – rodzimy mieszkaniec Gozo

Ggantija – fragment najstarszej wolno stojącej
budowli na świecie Świątynia Ta'Pinu

W oczekiwaniu na prom z Malty
na Gozo
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www.niezwyklyswiat.com
Niezwykly Swiat

Malta

lika św. Jerzego, słynąca z kopii
baldachimu Berniniego z Bazyli-
ki Św. Piotra w Rzymie. Co cieka-
we, prawdopodobnie by zaoszczę-
dzić na wznoszeniu kosztownej
kopuły, na stropie namalowano
iluzyjne wnętrze kopuły. Jak wi-
dać, pomysłowość ludzka nie zna
granic. Skręcamy w kierunku wy-
brzeża. Niestety dotarcie do ko-
lejnej atrakcji tej niewielkiej wy-
spy stało się nie lada wyczynem.
Część wybrzeża została zabloko-
wana ze względu na obecność eki-
py filmowej i parę słynnych holly-
woodzkich aktorów – Angelinę
Jolie i Brada Pitta – którzy wybra-
li baśniowe klify na scenerię do
swojego najnowszego filmu. Mal-
tańczycy byli podekscytowani – my
delikatnie mówiąc wkurzeni, pró-
bując ominąć zamknięty teren
polnymi drogami usianymi wielki-
mi kamieniami. Na szczęście to
wynajęty samochód, a widoki, któ-
re zobaczyliśmy wynagrodziły nam
wszystkie niedogodności. Klify Ta
Cenc to kulminacja, stromego za-
chodniego wybrzeża Gozo. 150
metrowe pionowe ściany opada-
jące wprost do wzburzonego, sza-
firowego morza. Przerażający,
a zarazem fascynujący widok. Z tru-
dem walczymy ze swoimi lękami sta-
jąc na półkach skalnych tuż nad
przepaścią. Ale takie fotograficzne
motywy wymagają wyrzeczeń.

Jedziemy dalej. Zagęszczenie
świątyń na małym Gozo jest im-
ponujące. Przed nami samotny
kościół, majestatycznie wznosi się
nad otaczającym go, praktycznie
bezludnym terenie. To sanktu-
arium Matki Bożej z Ta’Pinu.

Piękna beżowa konstrukcja z wy-
soką na 60 metrów dzwonnicą
powstała na początku ubiegłego
wieku w miejscu dawnej, samot-
nej kaplicy. Przechodzący obok
ludzie słyszeli tutaj dobiegający ze
środka kobiecy głos proszący
o modlitwy, a gdy je odmawiali –
zaczęły się cudowne uzdrowienia.
Sanktuarium nawiedził również
podczas swojej pielgrzymki Jan
Paweł II. W zakrystii kościoła zo-
stały zgromadzone postawione
przez uzdrowionych dary dzięk-
czynne. Wśród nich znajdują się
liczne kule inwalidzkie i protezy.

Kilka kilometrów dalej niedo-
ceniany, a jakże cenny zabytek,
wymagający od nas dużej wy-
obraźni. Świątynia kultu płodno-
ści, Ggantija, wpisaną na listę
UNESCO, ma – uwaga! – ponad
5100 lat. Uważana jest za naj-
starszą wolno stojąca budowlę na
świecie. Kompleks jest dużo, dużo

starszy od piramid w Egipcie, czy
starożytnych sumeryjskich budow-
li.

A teraz mam problem. Jak na-
pisać o czymś – czego już nie ma.
Może, zapomnijmy na chwilę
o ostatnich wydarzeniach i po-
wróćmy do dni, kiedy tłumy tury-
stów zmierzały w to miejsce. Za-
toka Dwejra zawsze szczyciła się
malowniczym wybrzeżem, które-
go zwieńczeniem było Azure Win-
dow – Lazurowe Okno. Imponu-
jący łuk, na którym, wbrew zaka-
zom wszyscy pragnęli stanąć. Nie
był to wielki wyczyn. Wejście na
płaską krawędź było łatwe, za to
widok zapierał dech w piersiach.
Z jednej strony widać było impo-
nujące wapienne klify z drugiej
Fungus Rock, czyli „grzybią ska-
łę”. Nazwa wzięła się nie od kształ-
tu tej formacji skalnej, ale od en-
demicznego grzyba porastającego
jej powierzchnię.

Lazurowe Okno było najbar-
dziej znanym pocztówkowym ob-
razkiem z całej wyspy. Potwierdze-
niem tych słów jest lista filmów
i seriali z Azure Window w tle.
Zmierzch Tytanów, Hrabia Monte
Christo, Odyseja, Gra o tron to tyl-
ko niektóre z nich. Łuk miał pra-
wie 50 metrów wysokości i nie-
ustannie był poddawany erozji,
czyli niszczeniu przez wodę
morską. Co jakiś czas odpadały od
niego duże fragmenty. Już kilka
lat temu, przewidywano, że łuk
może runąć. Jednak nikt nie spo-
dziewał się, że może nastąpić to
tak szybko.

Ten przyrodniczy fenomen skry-
wał jeszcze inne tajemnice. Tuż
pod lazurowym oknem znajduje
się kolejny cud natury – Blue Hole
– Błękitna dziura. Ta, znajdująca
się blisko brzegu studnia, osiąga
głębokość 60 m i jest tym samym
bardzo popularna wśród płetwo-
nurków. Posiada wiele jaskiń i tu-
neli, a co najważniejsze, wszystko
w otoczeniu lazurowej wody
o dużej przejrzystości.

Niestety tych widoków już nie
zobaczymy. Przyroda w kilka mi-
nut zabrała to, co przez tysiące lat
tworzyła.

Późno w nocy opuszczamy tę
niewielką, ale fascynująca wyspę.
Wyspę, która przekonała nas, że
nie warto odkładać podróży na
później.

Zdjęcia, tekst
Ireneusz Wołek

Wyjście z Blue Hole

Mieszkańcy Gozo Kościół Świętego Jana Chrzciciela w Xewkija

Klify Ta Cenc
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Znajdź swój powód

do uśmiechu!
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