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TOPIELEC

W zwiewnych nurtach kostrzewy, na leœnej polanie,

Gdzie siê las upodobnia ³¹ce niespodzianie,

Le¿¹ zw³oki wêdrowca, zbêdne sobie zw³oki.

Przewêdrowa³ œwiat ca³y z ob³oków w ob³oki,

A¿ nagle w niecierpliwej zapragn¹³ ¿a³obie

Zwiedziæ duchem na prze³aj zieleñ sam¹ w sobie.

Wówczas demon zieleni wszechleœnym powiewem

Ogarn¹³ go, gdy w drodze przystan¹³ pod drzewem,

I wabi³ nieustannych rozkwitów poœpiechem,

I nêci³ ust zdyszanych tajemnym bezœmiechem,

I czarowa³ zniszczot¹ wonnych niedowcieleñ,

I kusi³ coraz g³êbiej - w tê zieleñ, w tê zieleñ!

A on bieg³ wybrze¿ami coraz innych œwiatów,

Odcz³owieczaj¹c duszê i oddech wœród kwiatów,

A¿ zabrn¹³ w takich jagód rozdzwonione dzbany.

W tak¹ zamrocz paproci, w takich cisz kurhany,

W taki bezœwiat zaroœli, w taki bezbrzask g³uchy,

W takich szumów ostatnie kêdyœ zawieruchy,

¯e le¿y oto martwy w stu wiosen bezdeni,

Cienisty, jak bór w borze - topielec zieleni.

Boles³aw Leœmian

DZIEŃ POWIATU
LEŻAJSKIEGO

7 MAJA 2018
Program:

godz. 11:00 Msza św. w Bazylice Zwiastowania
NMP w Leżajsku pod przewodnictwem
O. Kazimierza Kowalskiego z Rzeszowa,
w odpust Matki Bożej Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej:
godz. 12:30 Wręczenie nagród

„Przyjaciel Powiatu Leżajskiego”

godz. 13:00 Program artystyczny w wykonaniu:
- Grupy Wokalnej MERITUM
- Grupy Teatralnej KONTRA
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POWIAT  4-11
– Wyrzucasz śmieci w lesie? Przygotuj portfel na wydatki

– Od mieszania szpinaku do MasterChefa Juniora

– Autyzm – wyzwanie naszych czasów

– Światowy Dzień Zdrowia 2018

– Matura naszych czasów
– Młodzi i ambitni

OŚWIATA  12-13
– ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

– ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

KULTURA  14-16
– XI Targi Rękodzieła Ludowego i Artystycznego

– „Ojcowie Niepodległości” –cykl wykładów w Muzeum Ziemi Le-

żajskiej

– Turki idą…

– Paryski spleen w leżajskiej bibliotece
– Tydzień Bibliotek już niebawem

SPORT  17-18
– LKKK z 13 medalami

– V Leżajsk Cup 2018 rozegrany

– XIX Turniej piłki siatkowej chłopców o Puchar Starosty Leżajskiego
– Kolejne sukcesy Centrum Sztuk Walki i Sportu

OGŁOSZENIA 19
– Finansoaktywni ogarniają wydatki

– Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”

KALENDARZ IMPREZ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH – MAJ  20-21

PRZYRODA  22-23
– Głuszec – ginący gatunek

PODRÓŻE  24-25
– Zielona linia – Nikozja

KOMUNIKATY  25-26
– STOP pożarom traw

BLOK REKLAMOWY  27-28
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LVI sesja

Rady

Powiatu

Le¿ajskiego

W okresie międzysesyjnym
Zarząd Powiatu obradował na
dwóch posiedzeniach, podczas
których przyjął zbiorcze spra-
wozdanie budżetowe za IV kwar-
tał 2017 r., wyraził zgodę na prze-
kazanie w trwały zarząd działek
Nr 4290/3 i Nr 6626 na rzecz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leżajsku oraz
dokonał zmian w Uchwale Nr 37/
98/2016 Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem pomieszczeń.

Zarząd Powiatu przyjął spra-
wozdanie roczne z wykonania
planu finansowego Muzeum Zie-
mi Leżajskiej oraz Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Leżajsku za rok
2017. Ponadto zatwierdził wy-
tyczne w zakresie arkuszy orga-
nizacji na rok szkolny 2018/2019
dla szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Le-
żajski, wyraził zgodę na przystą-
pienie Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku do projektu pn.

„Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej”, zatwierdził zadania
Biblioteki Publicznej w Leżajsku
realizującej zadania Powiatowej
Biblioteki Publicznej w 2018 r.
oraz plan finansowy Biblioteki
Publicznej na realizację zadań
powiatowych na 2018 r.

Dodatkowo Zarząd Powiatu
wyraził zgodę na dofinansowanie
zakupu nagród rzeczowych dla
uczestników Eliminacji do Mi-
strzostw Polski w ramach XI
Punktowego Wyścigu Kolarskie-
go w Kolarstwie Górskim o Pu-
char Ziemi Leżajskiej i Starosty
Leżajskiego organizowanych
przez Kolarski Ludowy Klub
Sportowy „Azalia” w Brzózie
Królewskiej oraz wyraził zgodę
na dofinansowanie zakupu ma-
teriałów promocyjnych na orga-
nizację obchodów 25. rocznicy
funkcjonowania 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich im.
gen. bryg. Mieczysława Boruty-
Spiechowicza.

KB

Z PRAC ZARZ¥DU
POWIATU

Pierwsza część spotkania doty-
czyła sprawozdań rocznych z wy-
konania planów finansowych i re-
alizacji zadań przez jednostki pod-
ległe Powiatowi. Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finan-
sowego Samodzielnego Publicz-

28 marca w auli Muzeum Zie-
mi Leżajskiej odbyło się
kolejne posiedzenie Rady
Powiatu Leżajskiego.

nego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku za rok 2017 przedsta-
wił dyrektor SP ZOZ Marian Fur-
manek. Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Leżajskiej za rok
2017 omówił dyrektor placówki
Jacek Kwieciński. Informację Za-
rządu Dróg Powiatowych w Leżaj-
sku w zakresie zadań zrealizowa-
nych w 2017 r. oraz plan prac re-
montowych na drogach w roku

2018 przedstawił dyrektor jednost-
ki Krzysztof Siwek. Sprawozdanie
z realizacji „Programu Opieki nad
Zabytkami Powiatu Leżajskiego
na lata 2014-2017”, za lata 2016-
2017 omówił Członek Zarządu
Powiatu Lucjan Czenczek.

W drugiej części spotkania rad-
ni podejmowali decyzje w sprawie
następujących uchwał:
- Uchwała w sprawie przekazania
środków finansowych Policji

- Uchwała w sprawie zmian w wie-
loletniej prognozie finan-
sowej Powiatu Leżajskiego

- Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na rok 2018
Ponadto przyjęto sprawozdanie

Starosty Leżajskiego z prac Zarzą-
du Powiatu w okresie międzyse-
syjnym.

NN
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Niby wszyscy wiemy, że jest to
niedozwolone, niby zdajemy sobie
sprawę, jakie stanowi zagrożenie,
a i tak znajdą się tacy, którzy pod
osłoną nocy (a co bardziej bezczel-
ni za dnia) wywiozą swoje odpa-
dy do lasu lub na pola. Większość
z nas lubi biegać i spacerować po
lesie. Lgniemy do jego piękna
i ciszy, która daje wytchnienie od
codziennego zgiełku, a przy tym
deklarujemy miłość do przyrody.
Jak zatem wytłumaczyć to, że co

chwilę natykamy się w lesie na pla-
stikowe PET-y, puszki po piwie,
opakowania po słodyczach, części
garderoby lub worki wypełnione
odpadami, stare telewizory, lo-
dówki, czy rozpadające się wersal-
ki i fotele? Trudno znaleźć w tym
jakąkolwiek logikę, zwłaszcza że
uiszczanie opłat za śmieci i tak jest
obowiązkowe oraz regulowane
ustawą, która wywóz śmieci do
lasu traktuje jako wykroczenie
i nakłada na popełniającego je

grzywnę do 5 tys. zł. Wygląda na
to, że albo grzywny są zbyt niskie,
albo notorycznie zaśmiecający lasy
mają zasobne portfele.

Gadał dziad do obrazu
Problem ten dotyczy również

lasów znajdujących się na terenie
powiatu leżajskiego, nad którymi
pieczę sprawuje Nadleśnictwo
Leżajsk. – Corocznie ponosimy
koszty sprzątania śmieci w lesie –
mówi Edmund Mroczkowski, ko-
mendant posterunku Straży Le-
śnej. – Co prawda wydatki zmniej-
szyły się z 48 tys. zł do ok. 40 tys. zł.
I ilość śmieci wielkogabarytowych
w postaci wyrzucanych kiedyś lodó-
wek, pralek, telewizorów zmniejszyła
się, ale pozostałe nieczystości nadal
są często wywożone do lasu. Odpa-
dy budowlane, plastik, szkło, odpa-
dy po sprzątaniu obejść – natykamy

się na nie niemalże na każdym kro-
ku. Niektórzy przyzwyczaili się, że
lasy są sprzątane przez służby leśne
i potrafią wywozić śmieci do lasu
nawet co tydzień. Zdarza się, że
łapiemy ludzi na gorącym uczynku,
więc z marszu muszą posprzątać
i zapłacić mandat karny. Jednak
możemy w kółko pouczać ludzi, eg-
zekwować prawo, a okazuje się, że
i tak robią dalej to samo, ryzykując
ponownym złapaniem.

Groźba poniesienia konse-
kwencji prawnych nie jest wystar-
czającym hamulcem przed za-
śmiecaniem lasów, więc zapewne
problem leży gdzie indziej. – My-
ślę, że dzieje się tak z powodu bra-
ków w zakresie edukacji ekologicz-
nej. Nadleśnictwo organizuje co
roku różnego rodzaju wycieczki
szkolne ścieżkami przyrodniczymi
i podczas takich zajęć duży nacisk
kładziemy na kwestię zaśmiecania
lasu. Łatwo można uczniom zobra-
zować ten temat, bo przy samych
ścieżkach leży mnóstwo śmieci,
mimo tego, że sprzątamy je na bie-
żąco – dodaje Mroczkowski.

Po zimie, rowy przy głównych
drogach wiodących przez las moż-

Wyrzucasz œmieci w lesie?

Przygotuj portfel na wydatki
W 2015 r. „Buisness Insider Polska” podał, że Lasy
Państwowe wydają na sprzątanie zaśmieconych lasów
ok. 15 mln zł. W ciągu ostatnich lat ta kwota urosła
do ok. 17 mln zł i odpowiada kosztowi wywózki 120
tys. m3 śmieci. Co sprawia, że ludzie mimo zapewnia-
nej przez samorządy regularnego odbioru odpadów (także
tych wielkogabarytowych i elektroodpadów) wyrzucają
je do lasu? Najprawdopodobniej obojętność i zerowa
świadomość ekologiczna.
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na śmiało nazwać wysypiskami, bo
ilość odpadów wyrzucanych przez
kierowców jest ogromna. Uprząt-
nięcie śmieci leży w gestii zarząd-
ców dróg, ale w rzeczywistości
robią to służby leśne. – Usunięcie
śmieci z rowów na obrzeżach lasów
przy drogach spada na nas, co po-
woduje dodatkowe koszty – pod-
kreśla komendant – Okazuje się,
że postawienie kosza na śmieci
w miejscach postojowych też nie
rozwiązuje problemu, bo przejście
tych kilkunastu czy kilkuset metrów
i wyrzucenie tam śmieci jest chyba
ponadludzkim wysiłkiem, ponieważ
odpady lądują zazwyczaj wszędzie
tylko nie w koszu, a my i tak pono-
simy koszty ich usunięcia. Dlatego
teraz odchodzimy od umieszczania
pojemników w tych miejscach. Każ-
dy, kto zatrzyma się na postój powi-
nien zabrać swoje śmieci ze sobą
i poddać je segregacji.

Okazuje się, że częstą praktyką
jest również wywożenie odpadów
budowlanych do lasu przez pry-
watnych przedsiębiorców. – Zda-
rzają się też firmy, które potrafią
zostawiać odpady budowlane w le-
sie, bo nie chcą ponosić kosztów ich
utylizacji. Rozumiem, żeby te kosz-
ty były wysokie, ale to są grosze
w stosunku do tego, ile może ich wy-
nieść mandat karny. Takie postępo-
wanie wynika chyba z lenistwa, bo
naprawdę trudno mi znaleźć inne
powody. Mieliśmy też przypadki wy-
wożenia do lasu padliny. Kiedyś spa-
liła się chlewnia, więc proszę sobie
wyobrazić, co potem znajdowaliśmy
w lesie – mówi Mroczkowski.

Przypadek mieszkanki Rudnika
nad Sanem pokazuje, że wśród
wyrzucających śmieci do lasu są
tacy, którzy wykazują się dodat-
kową głupotą. W czerwcu ubiegłe-
go roku do palącej się w lesie ster-
ty śmieci została wezwana straż
pożarna. Pożar udało się ugasić,
a wśród porzuconych śmieci stra-
żacy znaleźli dziecięce zeszyty
szkolne oraz rachunek z imieniem
i nazwiskiem. Zgłosili sprawę po-
licji, a ta bez problemu dotarła do
winowajczyni, która musiała
uprzątnąć śmieci i zapłacić man-
dat karny. Ponadto sprawę skie-
rowano do sądu. Pracownicy le-
żajskich służb leśnych również
mieli do czynienia z podobnymi
przypadkami.

obecną to surowsze kary i większy
nacisk na edukację ekologiczną,
choć nie wiem, czy ta w przypadku
starszych ludzi cokolwiek da. Chy-
ba musi dopełnić się przejście po-
koleniowe, żeby to się diametralnie
zmieniło. Większość ludzi nie myśli
perspektywicznie, jeśli chodzi o przy-
rodę. Natomiast cieszy to, że jeśli
zgłaszamy dzikie wysypiska gminom,
one powoli zaczynają reagować, bo
dostają na to środki. Może z cza-
sem te zmiany będą bardziej widocz-
ne.

Większość wzorców postępo-
wania wynosi się z domu i to wła-
śnie tam mamy szansę zdobyć
oraz przekazać dobre nawyki tak-
że w kwestii szacunku do przyro-
dy i niezaśmiecania otoczenia, pod
warunkiem, że w każdej rodzinie
są one normą. Jednak sądząc po
ogromie śmieci zalegających w la-
sach i przybywaniu nowych, takie
rodziny stanowią mniejszość. O ile
Lasy Państwowe starają się usu-
wać śmieci z podległych im tere-

nów, o tyle w lasach należących do
prywatnych właścicieli można na-
tknąć się na zastraszające ilości
odpadów, których prawdopodob-
nie nikt nie sprzątnie, a ich roz-
kład potrwa od kilkuset do kilku
tysięcy lat. Owszem, większość
z nas nie ma z tym problemu, bo
nie odczuwa na własnej skórze do-
tkliwych skutków degradacji śro-
dowiska, ale jeśli ktoś skusi się na

Art. 162 kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu

kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób

zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowa-

dzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpa-

dów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec

nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka

się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczysz-

czenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia

lub neutralizacji odpadów.

– Plastikowa reklamówka, do wyprodukowania
której potrzebna jest jedna sekunda, rozkła-
da się ok. 100-400 lat.*

– Butelka PET rozkłada się od 100 do 1000 lat. *

– Papierek po cukierku, w zależności od rodzaju
plastiku, z którego został wykonany, rozkła-
da się ok. 450 lat.

– Szklana butelka rozkłada się 4000 lat. Niektó-
rzy twierdzą, że szkło nie rozkłada się wcale.

– Pielucha typu pampers rozkłada się 450 lat.

– Żyłka wędkarska rozkłada się 600 lat

Fot. Nadleśnictwo Leżajsk

użycie wyobraźni, to łatwo wycią-
gnie wniosek, że przyszłym poko-
leniom przyjdzie zapłacić za to
wysoką cenę. Trafnie ubrał to
w słowa Antoine de Saint-Exupe-
ry i niech jego słowa będą drogo-
wskazem dla wszystkich: „Nie
odziedziczyliśmy ziemi po naszych
przodkach. Pożyczyliśmy ją tylko
od naszych dzieci.”

NN

– Guma do żucia rozkłada się 5 lat.

– Gumowa podeszwa rozkłada się 65 lat.

– Puszka po napoju rozkłada się 10 lat; aby rdza
zaatakowała stal pokrytą warstwą cyny i far-
by, przynajmniej dwa razy musi się trafić desz-
czowe lato. Aluminium rozkłada się wolniej
(nawet 200 lat), ponieważ jest mniej wrażli-
we na korozję.*

* W zależności od źródeł, które podają czas roz-
kładu poszczególnych odpadów różnica wy-
nosi nawet kilkaset lat. Jest ona spowodowa-
na uwarunkowaniami klimatycznymi.

Czy wiesz, że…

Co dalej?
Edmund Mroczkowski szansę

na poprawę sytuacji widzi m.in.
w podwyższeniu wysokości man-
datów karnych za wywóz śmieci
do lasu: – Jedyne wyjście na chwilę
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Natalia Nowicka: Czterdziestu kulinarnie
utalentowanych młodych kucharzy z ca-
łego kraju walczyło o wejście do finałowej
czternastki. Miałam zapytać jak ci się udało
tego dokonać, ale po spróbowaniu twojej
bezy Pavlovej, którą mnie poczęstowałaś
to pytanie wydaje mi się teraz trochę
śmieszne. To istna uczta dla podniebienia.

Gabrysia Kwitkowska: Kiedy
dowiedziałam się, co muszę ugo-
tować, byłam niezadowolona, ale
wymyśliłam po swojemu jak to
zrobić i okazało się, że jurorom
bardzo posmakowało moje danie.
Dzięki temu znalazłam się w tej
czternastce. Byłam bardzo szczę-
śliwa.

Czy miałaś obawy przed kolejnymi wyzwa-
niami kulinarnymi, które czekały cię
w programie?

GK: Nie miałam. Chyba nie
myślałam o tym wtedy.

Bogusław Kwitkowski: Gabi od
początku podchodziła do tego, jak
do fantastycznej przygody, zresztą
namawialiśmy ją, żeby właśnie tak
na to patrzyła. Potraktowała to
jako doświadczenie, w którym
może zmierzyć się z rówieśnika-
mi w tej dziedzinie. Potem, gdy
okazało się, że przeszła dalej to
zarówno jej, jak i nasza radość
była nie do opisania. Ale pojawił
się też stres, który rósł wraz
z przejściem do każdego kolejne-
go etapu, bo kiedy tytuł Master-
Chefa jest już w zasięgu wzroku,
to wszystko nabiera innego wy-
miaru. Jest też stres związany
z produkcją, samymi nagraniami,
bo to, co widzimy na ekranie to
jakaś niewielka część z wielogo-
dzinnej pracy na planie.

GK: Ja nie boję się kamery,
choć było ich bardzo, bardzo
dużo. Nie stresowałam się tym
w ogóle.

Ewa Kwitkowska: Byliśmy od
początku bardzo z niej dumni.

Poza umiejętnościami formuła programu
wymaga od uczestników przede wszystkim
wyobraźni kulinarnej, a chyba niełatwo
o to, kiedy czuje się presję czasu?

Od mieszania szpinaku

do MasterChefa Juniora
MasterChef to jeden z najpopularniejszych programów
kulinarnych na świecie. Od 1994 r. ma również wersję
dla najmłodszych. MasterChef Junior od początku bił
rekordy popularności, więc kwestią czasu było to, że
dotrze w końcu i do Polski. W marcu, na antenie TVN
wystartowała kolejna, III edycja programu. Jedną
z jego uczestniczek była sympatyczna młoda leżajsz-
czanka Gabrysia Kwitkowska, która wraz z rodzicami
opowiada „Kurierowi” o przygodzie z programem.

GK: Tak, ale mam na to sposób.
W zadaniu z ośmiornicą postano-
wiłam skupić się tylko na ośmior-
nicy, a jajko i kalmary dać jako
dodatek. Pamiętałam, że ośmior-
nicę gotuje się około godziny
i wtedy robi się z niej zupę.

Skąd wiedziałaś jak ją przygotować?
GK: Nauczyłam się. Z tą zupą

poszłam może trochę na skróty,
bo gdy gotowała się godzinę, to
wywar sam się zrobił. Na począt-
ku nie chciałam robić zupy krem,
ale wtedy musiałabym przygoto-
wać makaron i nie wiem, czy zdą-
żyłabym ze wszystkim.

BK: Gabi bardzo dużo wcześniej
eksperymentowała. Wprawdzie
ośmiornica nie jest powszechnym
daniem, ale córka ma bardzo dużą
ciekawość i odwagę. Często oglą-
da w internecie filmy innych kucha-
rzy. Myślę, że finalnie to, co w pro-
gramie przychodzi jej do głowy jest
kompilacją kulinarnego doświad-
czenia, wyobraźni smakowej i tego,
co gdzieś widziała lub jadła.

Kto wpadł na pomysł, aby zgłosić Gabi do
programu?

GK: Mama.
EK: Gabi oglądała poprzednie

edycje MasterChefa Juniora i bar-
dzo jej się podobały. Poza tym
wciąż przesiadywała w kuchni
i chciała gotować. Pytała czy spró-
buję, więc próbowałam. Potem
potrawy oceniał dziadek, bo po-
stanowiła gotować dla niego.

GK: No tak, bo mama nie lubi
ostrego, a dziadzio wszystko lubi.

EK: Wymyślała przeróżne potra-
wy. Wciąż próbowała i ćwiczyła.
Śmiałam się, że w końcu zgłosimy
ją do tego MasterChefa Juniora.
Powiedziałam, żeby robiła zdjęcia
tego, co ugotuje, bo mogą się przy-
dać. Kiedy ogłoszono nabór do ko-
lejnej edycji programu, to zapytali-
śmy, czy chciałaby wziąć w nim
udział. Zadecydowała, że tak i sama
wypełniła ankietę. Tata pomógł jej
tylko dołączyć zdjęcia. Wysłaliśmy
wszystko mailem i na drugi dzień

po południu odebraliśmy telefon
z redakcji programu. Zaproszono
Gabrysię na pre-casting do Krako-
wa, dokąd pojechała z tatą i babcią.
Gabi upiekła szarlotkę, którą zapa-
dła redaktorom w pamięć.

GK: To chyba też przez te fiole-
towe włosy, które miałam na zdję-
ciu. Kiedy byłam z mamą nad mo-
rzem, to miałam włosy pofarbowa-
ne do połowy na fioletowo. Panie
z redakcji zapamiętały mnie, bo na
innym moim zdjęciu załączonym
do zgłoszenia był chłodnik z bo-
twinki, który też miał taki fioleto-
wy kolor.

BK: Śmiali się w redakcji, że te
włosy wyglądały jak zamoczone
w tym chłodniku.

GK: Pamiętam, że przed pre-
castingiem bardzo się bałam.

BK: Ale sam pre-casting to też
bardzo fajne doświadczenie. Dzieci
serwują przywiezione ze sobą da-
nie, rozmawiają z zawodowym ku-
charzem, z redaktorami programu
i mają pierwsze próbki z kamerą.
Potem czekaliśmy około dwóch ty-
godni na informację, czy dostała się
do castingu. Na kolejnym etapie
pojawiają się kamery i rozpoczyna
się praca w studio. Zaczynają się
również pierwsze konkurencje. Do
udziału w programie zgłosiło się
chyba ponad tysiąc pięćset dzieci.

EK: Na tyle zgłoszeń to ogrom-
ny sukces. A gdy się dowiedziała,
że dostała się do finału to była
przeszczęśliwa.

Nie dziwię się, w końcu to czternastka naj-
lepiej gotujących dzieci w Polsce.

EK: Gabi jest w dodatku pierw-
szym młodym kucharzem z Podkar-
pacia, który znalazł się w finale.
Skąd wzięła się u ciebie ta niesamowita
pasja do gotowania?

GK: Mama gotowała kiedyś
obiad i w tym czasie musiała coś

To dzięki mamie zaczęłam goto-
wać, ale też dzięki dziadkowi, bo
chciał jeść wszystko, co ugotowa-
łam, nawet jeśli było niedobre.
A potem wielu rzeczy nauczyła
mnie babcia, na przykład robić
makaron domowej roboty.

Ile miałaś lat, gdy zaczęłaś eksperymen-
tować z kuchnią?

GK: Dziewięć albo dziesięć.

Czy pamiętasz swoje pierwsze danie ugo-
towane samodzielnie?

GK: Tak. To był makaron z so-
sem. Musiałam wrócić ze szkoły
wcześniej, a w szkole na obiad było
spaghetti, czyli moje ulubione da-
nie. Byłam trochę zła, że nie mo-
głam go zjeść. Rodziców jeszcze
nie było w domu, tylko siostra,
więc powiedziałam jej, że chcę
zrobić spaghetti. Powiedziała
„ok”, ale zamknęła się w pokoju,
bo nie chciała widzieć, co się bę-
dzie działo w kuchni. A ja podpro-
wadziłam z babcinej spiżarni sos,
pokroiłam pomidory i zaczęłam
gotować. Mieszałam, wciąż pró-
bowałam i czegoś mi w nim bra-
kowało. W końcu postanowiłam
dodać łyżkę miodu i sos wyszedł
bardzo dobry. Podałam to później
rodzicom na talerzykach i bardzo
im smakowało. Ucieszyłam się
i dzięki temu chciałam jeszcze bar-
dziej gotować.

A skąd czerpiesz inspirację do gotowania?
Szukasz w internecie ciekawych pomy-
słów, czy bardziej eksperymentujesz
sama?

GK: Mama znalazła kiedyś taką
stronę internetową, na której była
zakładka „Szybkie obiady” i brała
z niej pomysły na posiłki dla nas,
i kiedy po tym moim spaghetti
chciałam znów coś ugotować, to
mama mówiła mi, żebym skorzy-
stała z tej zakładki. Próbowałam
stamtąd wiele przepisów i nie
wszystko od razu mi wychodziło.
Czytałam też dużo innych w inter-
necie, w książkach kucharskich
i oglądałam filmiki o gotowaniu.
Nie robiłam wszystkiego zgodnie
z tym, co tam było napisane. Do-
dawałam coś od siebie lub zmie-
niałam. Babcia mówi, żeby zawsze
trzymać się przepisu, a ja tak nie
robię i…

BK: …dlatego byłaś w Master-
Chefie (śmiech).

GK: No tak (śmiech).

Wcale mnie to nie dziwi, bo przepisy tworzą
ci, którzy poszukują nowych smaków i nie
boją się eksperymentować. Nie myślałaś
o założeniu swojego bloga lub vloga kuli-
narnego w przyszłości?

GK: Myślałam o tym i wspomi-
nałam tacie, ale na razie zaczekam.
Myślę, że zacznę od strony na fa-
cebooku. Tak mi poradziła też pani

jeszcze zrobić, więc poprosiła
mnie, żebym pomieszała szpinak.
Wydało mi się to mieszanie strasz-
nie nudne i wtedy pomyślałam, że
sama chciałabym coś ugotować.
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z redakcji. Na razie jeszcze nic tam
nie dodałam, poza dwoma zdjęcia-
mi, zresztą nie jestem co do tej stro-
ny przekonana.

BK: Rzeczywiście, konsultowa-
liśmy ten pomysł z redakcją i za-
cznie od strony na facebooku.
Spróbuje systematycznie coś tam
ciekawego zamieszczać. Mogą to
być również krótkie filmy jeżeli
wystarczy jej zapału i czasu na ich
nagrywanie.

GK: Tata mówi, że filmiki muszą
być krótkie, bo jak są długie, to
nikt nie ma czasu na ich obejrze-
nie i żeby w tych filmikach były
tylko proste wskazówki jak coś
ugotować. No, ale jak tu zrobić
ciasto w pięć minut? Choć to może
być w sumie niezła motywacja,
żeby zrobić ciasto tak szybko.

Co jest w takim razie twoim popisowym
daniem?

GK: To, które zrobiłam w pro-
gramie, czyli ryba z musem z jabł-
ka, gruszki, mango i żółtym ryżem,
czyli takim z dodatkiem kurkumy,
i ta Pavlova, i szarlotka.

BK: Trzeba uczciwie powie-
dzieć, że szarlotkę traktujemy już
sentymentalnie, bo stała się prze-
pustką do programu.

GK: I jeszcze ten chłodnik, któ-
ry tak mojej rodzinie smakował.
Muszę go zrobić dla cioci, bo jej
obiecałam, jak tylko będzie świe-
ża botwinka w ogrodzie.

BK: (śmiech) Chyba trudno
ustalić co jest popisowym daniem,
bo jest ich co najmniej kilka.

Jak wygląda udział w programie od przy-
słowiowej kuchni, czyli to, czego nie wi-
dzimy na ekranie?

GK: Nie mogę wielu rzeczy
zdradzić, ale mogę na pewno po-
wiedzieć, że ludzie, którzy tam
pracują są bardzo mili. Z paniami
z redakcji bardzo się zżyłam. One
się nami opiekowały jak mamy.
Zresztą niektóre dzieci przy-
jeżdżały tam czasem bez mam i te
panie zajmowały się tymi dziećmi.
We wszystkim nam pomagały. Je-
den z moich nauczycieli dziwił się,
że w takim programie uczestniczą
dzieci, bo mają do czynienia z no-
żami i różnymi maszynkami,
w które można włożyć palec, ale
mieliśmy tam zapewnioną naj-
lepszą opiekę i gdy się tylko ktoś
skaleczył, to zaraz dostawał po-
moc, co widać nawet na ekranie.

EK: Tak, na planie jest ratow-
nik, który interweniuje zaraz, gdy
ktoś się skaleczy. Odpowiednio
opatruje i zabezpiecza, dzięki cze-
mu dziecko może nadal przygo-
towywać swoje danie.

GK: Ja skaleczyłam się trzy razy.
Przy tej ośmiornicy też, ale ratow-
nik szybko założył mi opatrunek.

BK: Wszystko było świetnie zor-
ganizowane. Dzieci mają zapew-
niony pobyt z opiekunem na pla-
nie. Mogliśmy liczyć na sprawną
komunikację. I tak było na wszyst-
kich etapach współpracy.

EK: Tak, było czuć profesjona-
lizm na każdym kroku.

BK: Ale jak się tak patrzyło na
dziewięcioletnie dziecko z dużym
nożem nad batatem, to faktycznie
wyglądało to dość dramatycznie.
Dzieciom czasem brakuje fizycz-
nej siły, żeby coś twardego prze-
kroić, ale mimo to, mogę powie-
dzieć, że było bardzo bezpiecznie.
Dzieci miały też bardzo dobrą
opiekę psychologiczną. Panowa-
ła ciepła, wręcz rodzinna atmos-
fera i jeśli dochodziło na pewnym
etapie do porażek, to robiono
wszystko, aby je skutecznie zamor-
tyzować.

Gabi, jakie wrażenie zrobili na tobie juro-
rzy?

GK: To są normalni ludzie, a nie
kosmici, więc na pewno się ich nie
bałam. Była taka luźna atmosfe-
ra.

Hiszpańska, polska, włoska, marokańska
– ile krajów tyle kuchni i smaków. Kuch-
nia którego z krajów najbardziej cię fascy-
nuje?

GK: Nie mam ulubionej kuch-
ni, bo patrzę na przepis, który
mnie zainteresuje, a nie z jakiego
kraju pochodzi.

EK: Ale gotowałaś dużo dań
kuchni azjatyckiej.

GK: No tak, robiłam na przy-
kład zupę ramen, a suszi umiem
robić już perfekcyjnie.

A jeśli coś ci nie wyjdzie, to robisz od nowa,
czy raczej już nie wracasz do tego przepisu?

GK: Jeśli coś mi nie wyjdzie, to
sprzątam i robię za tydzień lub za
miesiąc. Nie lubię robić tego sa-
mego dania drugi raz pod rząd.

Jak godziłaś nagrania do programu ze
szkołą?

GK: Nie miałam z tym jakiegoś
większego problemu. Tylko nie

potrafiłam odrabiać zadań w ho-
telu, kiedy trwały nagrania, bo zbyt
się stresowałam. Musiałam myśleć
o tym, co będę gotować. Nadra-
białam wszystko po powrocie.

Dyrekcja szkoły zapewne musiała wyrazić
zgodę na absencję związaną z udziałem
w programie?

BK: Tak, po etapie pre-castin-
gu dziecko musi uzyskać pozwo-
lenie nauczycieli i dyrekcji na nie-
obecność podczas lekcji. Nauczy-
ciele znają dziecko i wiedzą, że
mają do czynienia z uczniem, któ-
ry poradzi sobie z zaległościami.
Córka dostała zgodę, a po powro-
cie z nagrań nadrabiała wszystko,
bo w Krakowie nie sposób było jej
się skupić.

EK: To zresztą byłoby bardzo
męczące, bo często wracała ze stu-
dia do Domu MasterChefa po
całym dniu nagrań o 22.00. Gabi
ma dobrą pamięć, więc z nauką
radzi sobie bardzo dobrze.

A jak zareagowało wasze otoczenie na
wieść o tym, że dostałaś się do programu?

GK: Najważniejsze było dla
mnie to, że moje bliskie koleżan-
ki cieszyły się razem ze mną, jed-
na to nawet z radości skakała po
stołach (śmiech). Czasami wyda-
wało mi się, że inni zazdrościli mi
udziału w programie, ale nie
wiem, czy tak do końca naprawdę
było. Dzięki temu, że znalazłam
się w programie, mam wielu no-
wych znajomych. Nauczyciele też
bardzo się cieszyli, ale dorośli
mają za dużo pytań, a ja nie mo-
głam o wielu rzeczach powiedzieć
i się trochę irytowali z tego powo-
du.

BK: Zarówno my, jak i dziad-
kowie Gabi jesteśmy zaskoczeni
tym, ile otrzymaliśmy serdeczno-
ści, nawet od obcych ludzi. Zacze-
piali nas na ulicy i gratulowali nam
córki oraz jej udziału w programie.
To jest bardzo miłe i powoduje
jeszcze większą dumę z niej, że
odważyła się i zawędrowała tak
daleko. Nasi znajomi opowiadali

nam, że bardzo się wzruszyli, kie-
dy zobaczyli Gabi na ekranie. To
bardzo fajne doświadczenie. Je-
steśmy ogromnie wdzięczni re-
dakcji programu za to, że mogli-
śmy uczestniczyć w tej przygodzie,
w tak fantastycznej atmosferze.

EK: Tak, dostaliśmy mnóstwo
wsparcia i ciepłych słów. Jedną
z wielu fajnych pamiątek po tej
przygodzie będzie książka z prze-
pisami finalistów trzeciej polskiej
edycji programu MasterChef Ju-
nior. W niej znajdą się również
wybrane przepisy naszej córki.

Gabi, a teraz kluczowe pytanie: czy masz
jakieś kulinarne marzenia?

GK: Kiedyś, gdy byłam młod-
sza, mówiłam do taty, że będzie-
my mieć taką kocią restaurację
tutaj obok domu i będzie w niej
dużo kotów. Nie wiem, czy to się
uda zrobić, ale chodzi mi o to, żeby
w ogóle w przyszłości mieć swoją
restaurację. Spełnieniem moich
kulinarnych marzeń jest też ten
program. Przekonałam się, że
znalezienie się po tej drugiej stro-
nie ekranu nie jest takie trudne,
jakby mogło się wydawać, bo moż-
na zostać MasterChefem zaczyna-
jąc od mieszania szpinaku
(śmiech). Chciałabym też zrobić
kiedyś na wakacjach takie warsz-
taty kulinarne, podczas których –
oprócz gotowania – byłyby też
inne atrakcje, na przykład jazda
konna. Posiadane koni to moje
niekulinarne marzenie, bo lubię je
tak samo jak koty. I panią też za-
prosiłabym na te warsztaty.

Znając moje umiejętności kulinarne to prę-
dzej puściłabym wszystko z dymem niż coś
ugotowała, ale z przyjemnością wezmę
w nich udział. Dziękuję ci bardzo za to, że
zechciałaś nam opowiedzieć o swojej ku-
linarnej przygodzie. A smak twojej bezy
Pavlovej jeszcze długo będzie śnił mi się
po nocach.

GK: Dziękuję bardzo!

Państwu również dziękuję za rozmowę.
EK i BK: My także dziękujemy.

Fot. Jacek Wrzesiński
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Kacper Burda: Czym jest autyzm?
Justyna Kula-Lic: Autyzm jest

całościowym zaburzeniem rozwo-
ju, dotykającym wielu sfer funk-
cjonowania dziecka takich jak
mowa, kontakty społeczne oraz
zachowania, czy to w domu, czy
w szkole.

Czy da się wyleczyć z autyzmu?
Można usprawnić funkcjono-

wanie dziecka, natomiast autyzm
jest zaburzeniem, na które nie ma
leku. Jedyną formą pomocy jest
całościowa rehabilitacja, czyli po-
moc psychologiczna, logopedycz-
na, terapeutyczna, w tym także
farmakoterapia, włączana tylko
u dzieci z dużym rozmiarem za-
burzenia, w celu minimalizacji
trudności.

Jak rozpoznać, że dziecko cierpi na
spektrum autyzmu?

To, co powinno budzić niepokój,
czy zainteresowanie rodziców to
przede wszystkim brak jakiegokol-
wiek kontaktu z dzieckiem, które
np. nie pozwala się przytulać albo
występuje opóźniony rozwój mo-
wy. U starszych dzieci autyzm prze-
jawia się najczęściej trudnościami
w relacjach społecznych, w rela-
cjach w grupie rówieśników. W ta-
kich przypadkach rodzice powinni
skontaktować się z najbliższą pla-
cówką psychologiczno-pedago-
giczną lub poradnią autyzmu.

Jak funkcjonuje taka osoba
w społeczeństwie? Początkowo jako
dziecko, a później jako osoba
dorosła?

To zależy od tego, czy jest
w porę rehabilitowana i poddawa-

– wyzwanie naszych czasów

Autyzm
2 kwietnia obchodzono Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu. Nie-
stety, zaburzenie to dotyka coraz
większej grupy dzieci. Statystki
w niektórych krajach są alarmują-
ce. W Stanach Zjednoczonych sza-
cuje się, że 1 dziecko na 110 cier-
pi na to zaburzenie, jest to sze-
ściokrotny wzrost w ciągu ostat-

nich dwudziestu lat. W ubiegłym roku przy leżajskim
szpitalu otworzono Poradnię dla Osób z Autyzmem Dzie-
cięcym. O tym, czym jest autyzm opowiada kierownik
poradni dr Justyna Kula-Lic.

na terapii, gdyż zaburzenia auty-
styczne zawierają w sobie różne
oblicza tego spektrum, począwszy
od dzieci, które nie mówią i nie-
stety nigdy mówić nie będą, po te
z zespołem Aspergera, których
jedną z trudności są relacje spo-
łeczne, natomiast chodzą do zwy-
kłych szkół, zdają maturę, a na-
wet zdarza się, że kończą studia.
Wszystko zależy od kompleksowej
i adekwatnej pomocy, a niestety
z jej dostępnością jest największy
kłopot. Chociaż muszę przyznać,
że dużo się już zmienia.

Bardzo często zdarza się, że osoby
z zespołem Aspergera potrafią być
geniuszami w określonej dziedzinie.

My to często określamy jako
zdolności „wysepkowe”, tj. wy-
biórcza, fotograficzna pamięć,
umiejętności matematyczne do
dodawania wielkich liczb, do po-
dawania wyników szybciej, niż je-
steśmy w stanie wyliczyć to na kal-
kulatorze, zdolności konstrukcyj-
ne, muzyczne. Dziecko, choć ni-
gdy nie uczyło się grać na instru-
mencie, w pewnym momencie do
niego siada, usłyszy muzykę i gra.
Jest to taki moment, w którym te
zdolności „wysepkowe” bardzo
często nas zaskakują, bo z jednej
strony dziecko ma ponadprzecięt-
ne zdolności do zapamiętywania
dat, a z drugiej nie jest w stanie
zapamiętać kształtu liter. Więc to
są takie wybiórcze zdolności.

Jesteście chyba jedną z nielicznych
takich poradni w Polsce?

To prawda. Jesteśmy jedną
z niewielu poradni, które zajmują
się kompleksową diagnozą zabu-

rzeń ze spektrum autyzmu i oczy-
wiście terapią. W naszym woje-
wództwie jest jeszcze jedna,
w Rzeszowie. Natomiast po tym,
gdy dziecko otrzyma orzeczenie
do kształcenia specjalnego, ze
względu na swoją chorobę wspie-
rają nas tutaj: leżajska Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna i
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy.

Jak wygląda taka diagnoza?
Jak to się odbywa?

Dziecko ze skierowaniem od
lekarza pierwszego kontaktu tra-
fia na kompleksową diagnozę,
składającą się z kilku spotkań
z psychologiem klinicznym dzieci
i młodzieży, psychiatrą, logopedą,
terapeutą integracji sensorycznej
i pediatrą. Podczas tych spotkań
dziecko wraz z rodzicem odbywa
szereg konsultacji specjalistycz-
nych, po których wydajemy krót-
kie wnioski z porady komplekso-
wo-specjalistycznej, w których
stwierdza się całościowe zaburze-
nia lub je wyklucza.

Jak postrzegany jest świat przez
takie osoby?

Różnie. Zależy to od głęboko-
ści zaburzeń. Dzieci autystyczne
inaczej interpretują świat i rzeczy-
wistość. Naszym zadaniem jest
odnalezienie klucza do tego świa-
ta. Dziecko autystyczne początko-

wo postrzega osobę nie po wyglą-
dzie, ale po zapachu, sposobie
mówienia, bardziej intuicyjnie niż
społecznie. Ich funkcjonowanie
daleko odbiega od naszych stan-
dardów myślenia. To są istoty, któ-
re nie dadzą się włożyć w schemat.
Dla nich słowa, gesty znaczą zu-
pełnie coś innego.

Podobno niektóre dzieci unikają
kontaktu wzrokowego…

Tak, to jest jedno z takich wzor-
cowych trudności wkomponowa-
nych w autyzm. Dziecko nie ma
potrzeby kontaktu wzrokowego,
ucieka wzrokiem, aczkolwiek
w trakcie terapii można to pięk-
nie wypracować, tyle że jest to
kontakt wymuszony, a nie spon-
taniczny. To są dzieci, które
patrzą, ale nie na nas, a niejako
przez nas.

Ile trwa taka terapia?
Nie można określić terapii co do

godzin. Trwa tyle, ile jest to ko-
nieczne. Autyzm jako całościowe
zaburzenie generuje problemy na
różnym etapie rozwoju. Inne są
wtedy, gdy dziecko ma 2 czy 3 lata,
a inne, kiedy dorośnie. I to wła-
śnie w tej dorosłości obserwujemy
najwięcej trudności.

Wiele dzieci autystycznych uczy się
w zwykłych szkołach. Czy w związku
z tym nauczyciele są dobrze
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przygotowani do pracy z takimi
dziećmi?

Myślę, że jest to taki nowy prio-
rytet związany z edukacją, które-
go celem jest włączenie dziecka ze
spektrum autyzmu do grupy kla-
sowej. Wydaje się, że jest to do-
bry pomysł, aczkolwiek osobiście
uważam, że nie wszystkie dzieci
nadają się do takiej edukacji. Wra-
cając do pytania na szczęście jest
coraz więcej kursów przygoto-
wawczych dla nauczycieli z zakre-
su pracy z dzieckiem autystycz-
nym. Od stycznia 2016 roku ist-
nieje możliwość zatrudniania asy-

stentów, nauczycieli wspomagają-
cych, co jest jedyną szansą dla tych
dzieci. Nie wyobrażam sobie na-
uczyciela, który bez przygotowa-
nia podejmuje się pracy z takim
dzieckiem, gdyż jest to bardzo
trudna praca.

Jednym z krążących mitów na temat
autyzmu jest ten, że jest on
spowodowany przez szczepionki.

Myślę, że jeśli mówimy o danej
chorobie, to zaczynamy szukać jej
przyczyn. Rzeczywiście prowa-
dzona jest duża kampania, zarzu-
cająca szczepionkom „wywoływa-

nie” autyzmu. Natomiast nas naj-
bardziej przekonują badania na-
ukowe, które tego nie potwier-
dzają. Dla mnie osobiście więk-
szym ryzykiem jest nieszczepienie
dziecka. Natomiast jeśli ktoś jest
przekonany, że autyzm „wywo-
łują” szczepionki, to trudno z nim
dyskutować.

Od jak dawna funkcjonuje leżajska
poradnia?

Od 1 lipca 2017 roku. Na zakoń-
czenie pragnę dodać, że musimy
pomyśleć o osobach autystycz-
nych, które kończą etap edukacji.

Swój udział w obchodach ŚDZ
ma również Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Le-
żajsku, która we współpracy z per-
sonelem SP ZOZ 5 kwietnia zor-
ganizowała punkt konsultacyjny
w leżajskim szpitalu. Zaintereso-
wani pacjenci mogli skorzystać
z pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, zbadać pozom cukru we
krwi, zrobić pomiar BMI lub zba-
dać poziom dwutlenku węgla

Œwiatowy Dzieñ Zdrowia 2018Od 68 lat na całym świecie
7 kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Zdrowia.
Święto zostało ustanowio-
ne przez Pierwsze Zgroma-
dzenie Ogólne Światowej
Organizacji Zdrowia (World
Health Organization),
a jego celem jest przede
wszystkim zwrócenie uwagi
na największe problemy
zdrowotne współczesnego
świata.

w wydychanym powietrzu za po-
mocą smokolajzera. Dzięki alko-
goglom można było również
sprawdzić obraz widzenia po spo-
życiu alkoholu, a za pomocą nar-
kogogli – obraz widzenia po zaży-
ciu narkotyków.

W punkcie prowadzono również
poradnictwo prozdrowotne, w ra-
mach którego istniała możliwość
konsultacji z dietetykiem i fizjote-
rapeutą. Akcja cieszyła się dużym
zainteresowaniem, w związku
z czym w przyszłości planowane są
podobne przedsięwzięcia.

PSSE w Leżajsku

Obecnie jest to jeden z najwięk-
szych problemów. W naszym po-
wiecie mamy kilkanaście osób
„wypadających” już z systemu
oświaty i trzeba dostosować cho-
ciażby Środowiskowe Domy Sa-
mopomocy, czy warsztaty terapii
zajęciowej do potrzeb osób auty-
stycznych, gdyż trudno jest im
odnaleźć się w strukturach typu
ŚDS. I myślę, że na ten moment
jest to dla nas największe wyzwa-
nie.

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
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Starosta Leżajski
Marek Śliż

tego języka, nie chciałem się go
uczyć, więc na egzaminie wstęp-
nym do Akademii Górniczo-Hut-
niczej zdawałem, jako jeden z nie-
licznych język niemiecki. Uczniem
byłem raczej spokojnym, aczkol-
wiek wszystko zależało od sytuacji.
Jak trzeba było rozrabiać, to się
rozrabiało. (śmiech) Nie miałem
wielkich obiekcji by chodzić do
szkoły, oczywiście jakieś wagary
się zdarzały. (śmiech) W końcu co
to za uczeń, który nie wagaruje?
(śmiech) Ze szkoły uciekało się
albo w Doły Niemieckie, gdzie
często milicjanci czatowali na nie-
sfornych uczniów, albo pociągiem
do Sarzyny lub Przeworska.
W tamtych czasach mundurków
już nie było, na rękawie marynar-
ki lub swetrze nosiło się tarczę, na
której były krokiewki, tak by moż-
na było rozróżnić, do której klasy
dany uczeń chodzi. Natomiast za
jej brak wyrzucano ze szkoły do
domu. Byłem uczniem, który ra-
czej uczył się systematycznie, więc
nie miałem większego problemu
z przygotowaniem się do matury.
Moimi ulubionymi przedmiotami,

jak przystało na umysł ścisły była
matematyka, fizyka i język nie-
miecki.

Wicestarosta
Leżajski

Zdzisław Leśko
- W tym roku mija 30 lat od naj-

ważniejszego egzaminu w moim
życiu – matury. Było to bardzo
stresujące wyzwanie, jednakże do-
skonałe przygotowanie do póź-
niejszych trudności życiowych.
Szkoła średnia jest okresem,
w którym wykuwa się charakter.
To właśnie tam nauczyłem się
przedsiębiorczości i perspekty-
wicznego myślenia. Uczęszczałem
do Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku na profilu technik me-
chanik specjalność-obróbka skra-
waniem. Oczywiście moja matura
zdecydowanie różniła się od dzi-
siejszej, przede wszystkim formą,
gdyż dawnej nie było tzw. kluczy.
Trzy błędy ortograficzne na wypra-
cowaniu maturalnym z języka pol-
skiego skutkowały jego oblaniem.
Zdawałem również obowiązkową
matematykę oraz jedyny „słusz-
ny”, jak na tamte czasy język obcy,
czyli rosyjski. ZST był w owym
czasie niezwykle rodzinną szkołą,
gdyż uczniów nie było zbyt wielu,
a nauczycieli z tego, co pamiętam
dwudziestu pięciu. Tak więc wszy-
scy się znali. Bardzo chętnie wra-
cam do tamtych czasów, do tych
murów, w których obecnie, z racji

pełnionej funkcji mam okazję by-
wać, ale również oddziaływać na
pewne kwestie związane z jej in-
frastrukturalnym rozwojem. Jed-
nym z najmilszych wspomnień jest
bal maturalny, podczas którego
towarzyszyła mi moja przyszła
żona Halina, co obrazuje załączo-
ne zdjęcie. Co mi dała szkoła? Na-
leżałem do uczniów nadających
ton w kwestiach organizacyjnych,
co później się przydało. Nabyłem
tam wiedzę zarówno teoretyczną,
jak i praktyczną, niezwykle po-
mocną w życiu zawodowym. Nie
odczuwałem potrzeby wagarowa-
nia, z prostej przyczyny – czasu
wolnego było wystarczająco dużo,
a ja należałem do osób, które lu-
biły szkołę, zaś chodzenie do niej
nie było dla mnie niczym przy-
krym.

Dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych

w Leżajsku
Halina Samko

MATURA NASZYCH CZASÓW
Maj jest nie tylko okresem pięknej, słonecznej aury
i kwitnących kasztanów. Jest to czas, w którym abitu-
rienci szkół średnich rozgrywają jedną z najważniej-
szych życiowych bitew o marzenia i choć może jeszcze
tego nie wiedzą, jest to wydarzenie, które na zawsze
pozostanie w ich sercach, jako jedno z najwspanial-
szych wspomnień lat błogiej beztroski. Do szkolnych
zwierzeń udało się namówić kilka znanych lokalnej
społeczności osób. Oto ich wspomnienia.

- Każdy z nas musiał walczyć
o jak najlepsze wyniki z przedmio-
tów, z których będzie zdawał eg-
zamin wstępny na studia. Powód
był jeden: dzieci robotników
i chłopów miały na starcie 20%
więcej punktów, tylko i wyłącznie
z uwagi na pochodzenie. A że mój
tata był skromnym urzędnikiem,
musiałem wkładać więcej starań
w walce o dobre wyniki. Przyznam
szczerze – łatwo nie było. Maturę
zdawałem w roku 1972 w leżaj-
skim liceum. Stres maturalny był
ogromny, gdyż zależało mi na jak
najlepszych ocenach. Na maturze
prócz obowiązkowego języka pol-
skiego i matematyki zdawałem
ustny egzamin z fizyki. Tematu wy-
pracowania z polskiego niestety
nie pamiętam, prawdopodobnie
dlatego, że nie sprawiło mi jakie-
goś większego problemu. Lata
szkolne postrzegam bardzo do-
brze. Miałem bardzo ambitną,
trzydziestoosobową, zgraną klasę.
Była jedną z dwóch koedukacyj-
nych klas w szkole. Pozostałe dwie
były klasami dziewczęcymi. Moim
wychowawcą był pan Janusz En-
gel, a dyrektorem szkoły pan Cze-
sław Lorenc. Przedmiotem, który
sprawiał mi najwięcej trudności
był rosyjski. Po prostu nie lubiłem

Maturę zdawałam w 1982 roku
w Liceum Ogólnokształcącym im.
Tadeusza Kościuszki w Busku-
Zdroju. Myślę, że nieprzypadko-
wo dzisiaj pracuję w szkole o tym
samym imieniu. Wtedy obowiąz-
kowa była matematyka i język pol-
ski. Z języka polskiego wybierało
się jeden z pięciu tematów, na któ-
ry należało napisać wypracowanie.
Wybrałam temat o pracy, niestety
nie pamiętam jak dokładnie
brzmiał. Wszyscy robili ściągi, ja
też, ale mając pamięć wzrokową,
nie musiałam z nich korzystać, bo
dokładnie pamiętałam, co wcze-
śniej na nich zapisałam. Najwięk-
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Współczesna młodzież rzadko
postrzegana jest przez starsze po-
kolenie jako skupiająca się na
zdobywaniu wiedzy, czytaniu, spę-
dzaniu czasu w bibliotekach, mię-
dzy półkami książek. Jedynie ci,
którzy na co dzień mają kontakt
z uczniami, wiedzą, że są między
nimi osoby ambitne, pracowite,
żądne sukcesu. Szybciej myśli się
o nich jako o pokoleniu „komór-
kowców”, stroniących od sportu
i spędzających czas przed ekra-
nem monitora, a jedyną literaturą
w ich rękach są powszechnie do-
stępne streszczenia.Tym bardziej
więc, godne uwagi i pochwały sta-
je się osiąganie sukcesów i speł-
nianie naukowych marzeń przez
naszych lokalnych geniuszy. Wia-
domo, że sukces nie bierze się
z powietrza i rzadko jest dziełem
przypadku. Trzeba na niego cięż-
ko pracować.

Aleksandra Pikor, uczennica
III klasy Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Nowej Sarzynie już w
szkole podstawowej osiągała
sukcesy w różnych konkursach.
W roku 2017 otrzymała tytuł
Gminnego Mistrza Ortografii.

Od dwóch lat realizuje indywidu-
alny program z języka polskiego.
Efektem pracy Oli jest zajęcie
I miejsca w rejonowym etapie
konkursu kuratoryjnego z języ-
ka polskiego – była najlepsza
z 212 uczestników. Sukcesem
uczennicy naszego gimnazjum
jest uzyskanie w tym roku szkol-
nym tytułu laureata w kuratoryj-

nym konkursie z języka polskie-
go. Dzięki temu Ola jest zwolnio-
na z części egzaminu gimnazjal-
nego z języka polskiego i otrzy-
muje maksymalną ilość punktów.

Sukcesem może się także po-
szczycić inny uczeń Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Nowej Sa-
rzynie, Mateusz Misiak. Urodzo-
ny we Francji, w wieku 15 lat

przyjechał z rodzicami do Polski.
Szybko zdobył sympatię rówie-
śników, zaaklimatyzował się
w nowym środowisku. Musiał
uczęszczać na wiele dodatko-
wych zajęć, aby wyrównać różni-
ce programowe między pod-
stawą francuskiej i polskiej edu-
kacji. Mateusz wziął udział w ku-
ratoryjnym konkursie z języka
francuskiego. Po sukcesie w eta-
pie rejonowym przyszedł kolej-
ny, bowiem uczeń nowosarzyń-
skiego gimnazjum uzyskał tytuł
laureata kuratoryjnego konkur-
su z języka francuskiego – nie
musi zdawać egzaminu gimna-
zjalnego z części językowej, jest
z niego zwolniony, otrzymuje
maksymalną ilość punktów.

Opiekunami szkolnymi Alek-
sandry Pikor były: Dorota Miś (ję-
zyk polski) i Grażyna Słaby (hi-
storia). Opiekunką Mateusza Mi-
siaka była Edyta Łyko (język fran-
cuski). Mamy nadzieję, że jeszcze
nieraz usłyszymy o dokonaniach
tych młodych ludzi. Doświadczy-
li smaku sukcesu, który uzależnia.
Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Nowej Sarzynie

M³odzi i ambitni

szym problemem dla mnie było
napisanie kilkunastostronicowego
wypracowania, jak życzył sobie
mój pan profesor, gdyż jako umysł
matematyczny pisałam krótko,
zwięźle i na temat. Z matematyki
mieliśmy pięć zadań. Aby otrzy-
mać pozytywną ocenę, należało
rozwiązać trzy. Zobowiązałam się
również „zadbać” o moich kole-
gów i koleżanki, którzy byli mniej
matematyczni. Zdawałam też ust-
nie fizykę. Z perspektywy czasu
mogę powiedzieć, że był to naj-
ważniejszy egzamin w moim życiu,
mocno stresujący. Byłam bardzo
dobrą i ambitną uczennicą, dobrze
przygotowaną do matury i wyniki
były dla mnie niezwykle ważne,
chociaż nie gwarantowały dosta-
nia się na studia, jak obecnie. Na-
leżało zdawać egzaminy wstępne.
Miałam szczęście chodzić do bar-
dzo dobrej szkoły, w której uczyli
wspaniali nauczyciele, cudowni,
przyjaźni ludzie, a niektórzy z nich
stali się dla mnie wzorem do na-
śladowania i to właśnie z nich czer-
pałam wzorce do mojej pracy pe-
dagogicznej. Nie pamiętam szcze-
gółów z tamtych dni, pamiętam
jedynie zdenerwowanie, stres oraz
brzydką, deszczową pogodę
i pięknie kwitnące kasztany, bo
moja szkoła mieści się przy alei

Mickiewicza w Busku-Zdroju,
pięknie obsadzonej wtedy kaszta-
nami.

Dyrektor Zespołu
Szkół Licealnym

w Leżajsku
Zbigniew Trębacz

osiągnęliśmy w życiu sukces. Na
maturze obowiązkowy był egza-
min pisemny z języka polskiego,
a tego przedmiotu bałem się naj-
bardziej, ponieważ literatura pięk-
na nie była moją mocną stroną.
Myślę, że właśnie dlatego do dzi-
siaj pamiętam temat wypracowa-
nia, który wybrałem: „Człowiek –
istota wolna czy zdeterminowa-
na?”. Drugim obowiązkowym
przedmiotem maturalnym była
matematyka, a ze względu na to,
że byłem w klasie o profilu mate-
matyczno-fizycznym, zdawałem ją
w wersji rozszerzonej. Ówczesna
matura była egzaminem państwo-
wym, ale ocenianym przez nauczy-
cieli, którzy uczyli nas danego
przedmiotu, więc tak naprawdę
liczył się całokształt pracy. W for-
mie ustnej obowiązywały nas wte-
dy egzaminy z języka polskiego,
języka obcego, w moim wypadku
był to rosyjski, a także wybranego
przedmiotu. Głównie przez wielką
sympatię do mojej nauczycielki
pani Krystyny Karasińskiej wybra-
łem geografię. Pamiętam, że gdy
wchodziłem na egzamin, spotkał
mnie ówczesny dyrektor Henryk
Świta, który powiedział – „Trę-
bacz! Co ty wyprawiasz, przecież
ty nie masz zielonego pojęcia
o geografii! Dlaczego to robisz?!”

No, ale sympatia do pani profe-
sor wzięła górę. (śmiech). Przed
maturą nie stresowałem się, za-
zwyczaj luźno podchodzę do ta-
kich spraw. Pamiętam, że na prób-
ny egzamin z języka polskiego
spóźniliśmy się z kolegą, ponieważ
graliśmy podczas przerwy w siat-
kówkę i nie słyszeliśmy na hali
sportowej dzwonka. Gdy wpadli-
śmy na aulę, w której rozpoczął
się już egzamin, wolna była tylko
pierwsza ławka, więc ku zdumie-
niu nauczycieli, przenieśliśmy ją
na sam koniec sali. (śmiech) Mu-
szę przyznać, że okres szkolny
wspominam z wielką sympatią.
Biologię miałem ze świetnym,
chociaż wymagającym nauczycie-
lem panem Ryszardem Zemłą,
języka polskiego uczyła mnie pani
Zofia Tokarz, matematyki – nasz
wychowawca śp. Zbigniew Ką-
dziołka – bardzo sympatyczny
człowiek. W drugiej klasie chciał
skreślić mnie z listy uczniów za to,
że podałem inną ocenę ze spraw-
dzianu do dziennika. (śmiech)
Mam wiele wspomnień związa-
nych ze szkołą. Był to wspaniały
okres, zawarte wtedy znajomości
i przyjaźnie przetrwają do dziś.
Czas wolniej leciał, z biegiem lat,
niestety, bardzo przyspieszył. No,
ale cóż poradzić.

- Maturę zdawałem w leżajskim
liceum w 1990 roku. Moimi kole-
gami z klasy byli m.in.: Marek Ka-
rakuła, Ireneusz Sudoł, Mariusz
Dereń, Eryk Bauer, Tomasz Jos-
se. Może wtedy szkoła nie była dla
nas najważniejsza, ale wszyscy
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Zespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

10 marca 2018 r. zespół ERA-
SMUS+ wylądował we Włoszech,
a konkretnie w Portici k. Neapo-
lu. Italia przywitała nas piękną
wiosną w cieniu potężnego Wezu-
wiusza.

Następnego dnia po przybyciu
wybraliśmy się na zwiedzanie mia-
sta i okolic. Piękne słońce zachę-
cało do plażowania i spacerów nad
Zatoką Neapolitańską.

W szkole powitano nas po wło-
sku, czyli wesoło, głośno i bardzo
przyjaźnie. Organizatorzy przygo-
towali typowo włoski poczęstunek,
który smakował... jak niebo w gę-
bie. Część artystyczna składała się
z występów wokalno-artystycz-
nych, pokazu mody i wystawy re-
gionalnych produktów. Zwiedza-
liśmy nowoczesne laboratoria
Ośrodka Badań Naukowych
w Portici.

Zwiedzanie Neapolu rozpoczę-
liśmy od wizyty na tarasie wido-
kowym nad zatoką Neapolitańską,
by później, wędrując najsław-
niejszą ulicą Neapolu – Via Tole-

do, poczuć klimat tego miasta.
Wstąpiliśmy także do galerii sztu-
ki, gdzie na końcu zwiedzania
sami staliśmy się artystami i mo-
gliśmy spróbować kunsztu malar-
stwa.

Odwiedziliśmy także małe i uro-
kliwe miasteczko Sorrento, znane
z wysokich, urwistych klifów, uli-
czek wypełnionych straganami

owoców, pamiątek i regionalnych
wyrobów. Na obiad spróbowali-
śmy pizzy... na metry.

Zobaczyliśmy także morski
ośrodek naukowy ratujący żółwie
morskie. Pozostały czas spędzili-
śmy na zwiedzaniu miasta, wy-
cieczce do starożytnych Pompei
czy zakupach w eleganckich skle-
pach i butikach Neapolu.

10-osobową delegację z Wa-
szyngtonu zaprosił do leżajskiego
liceum jego absolwent Ireneusz
Lubaczewski, który po zdaniu ma-
tury wyjechał na stałe do USA,
a obecnie jest Prezesem Finanso-
wym I Wydziału Kongresu Stanów
Zjednoczonych w Pensylwanii
oraz Dyrektorem Wykonawczym
i Przewodniczącym Rady Dorad-
ców Polsko-Amerykańskiej Izby
Handlowej w Waszyngtonie. De-
legacji amerykańskiej towarzyszyli
goście z Polski: wicemarszałek se-
natu Adam Bielan, podkarpaccy
parlamentarzyści oraz przedstawi-
ciele Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu.

Spotkanie rozpoczęło się od-
śpiewaniem hymnów obu krajów
i przedstawieniem wszystkich za-
proszonych gości, po czym wójt

Gminy Leżajsk Krzysztof Sobej-
ko powitał wszystkich zgromadzo-
nych i krótko zaprezentował gmi-
nę. Następnie Dyrektor Zespołu
Szkół Licealnych Zbigniew Trę-
bacz, po powitaniu całej delega-
cji, przedstawił osobę Ireneusza
Lubaczewskiego, który przekony-
wał uczniów, że warto ciężko pra-
cować, aby odnieść w życiu suk-
ces, a byłym nauczycielom podzię-
kował za przekazaną wiedzę. Głos
zabrał również wicemarszałek
Adam Bielan, który wyraził na-
dzieję na głębszą współpracę mię-
dzy Polską a Stanami Zjednoczo-
nymi w kontekście nowo utworzo-
nej Polsko – Amerykańskiej Izby
Handlowej. Ostatnim mówcą była
Sarah Chamberlain, która za-
chwalała polską gościnność i rów-
nież zachęcała młodzież do osią-

gania swoich zamierzeń i celów.
Pani Chamberlain odpowiadała
na pytania uczniów i chętnie po-
zowała z nimi do zdjęć.

Całe spotkanie przebiegało
w miłej i przyjaznej atmosferze,
a dla uczniów było nie tylko du-
żym przeżyciem, ale również do-
wodem na to, że sukces osiąga się
dzięki ciężkiej pracy.

Następnym punktem wizyty
było spotkanie w Gminnym
Ośrodku Kultury w Giedlarowej,
przygotowane przez wójta Gminy

ERASMUS+ z wizyt¹ we W³oszech

Na zakończenie wyjazdu odbył
się pożegnalny bankiet, gdzie kró-
lowało włoskie jedzenie i muzyka.

Wyjazd do Włoch z programu
ERASMUS+ to wspaniały po-
mysł i niezapomniane chwile na
całe życie.

Bogusława Kotwica
Bogusław Majcher

Fot. Bogusława Kotwica

Delegacja ze Stanów Zjednoczonych w naszej szkole
6 kwietnia Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku odwie-
dzili amerykańscy biznesmeni i doradcy Kongresu
Stanów Zjednoczonych na czele z Sarah Chamberlain
prezesem Fundacji Kobiety Kobietom, prezesem i dy-
rektorem generalnym Main Street Republican Partner-
ship, jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Wa-
szyngtonie.

Leżajsk. Podczas tego spotkania
nasi goście mogli skosztować spe-
cjałów lokalnej kuchni i posłuchać
regionalnej muzyki ludowej.

Cała wizyta zakończyła się Mszą
Świętą w kościele farnym w Le-
żajsku, zorganizowaną przez księ-
dza proboszcza Marka Ciska,
a odprawianą przez Arcybiskupa
Seniora diecezji Przemyskiej Jó-
zefa Michalika.

Anna Mielniczek,
Anna Dobrowolska

Fot. Jacek Brzuzan
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

27 marca odbyła się uroczystość
wręczenia stypendiów z udziałem
wyróżnionych uczniów, rodziców,
dyrekcji szkoły, władz stowarzy-
szenia, władz samorządowych,
przedstawicieli Rady Rodziców,
wychowawców i nauczycieli. Sym-
boliczne czeki stypendialne w wy-
sokości: 800, 1000 i 1200 złotych
wręczyli: Prezes Stowarzyszenia

Joanna Goździewska i Dyrektor
Szkoły Halina Samko. Odebrało
je 31 uczniów, którzy osiągają wy-
sokie wyniki w nauce, reprezen-
tują szkołę podczas konkursów,
olimpiad przedmiotowych, zawo-
dów sportowych oraz wykazują się
dodatkową aktywnością i działal-
nością społeczną. Uroczystość
umiliła występem artystycznym

Magdalena Pustelny. W części ofi-
cjalnej, dyrektor szkoły Halina
Samko przedstawiła prezentację,
w której przybliżyła zebranym go-
ściom najważniejsze wydarzenia
z bieżącego roku szkolnego. Zło-
żyła też gratulacje nagrodzonym
uczniom i ich rodzicom nawiązu-
jąc do hasła, iż „trzeba mieć pa-
sję, żeby wyzwolić entuzjazm po-

trzebny do działania i realizacji
celów oraz marzeń”. Przygotowa-
ny przez uczniów technikum ży-
wienia i usług gastronomicznych
poczęstunek był świetną okazją do
rozmowy, wymiany uwag i pomy-
słów pomiędzy rodzicami, wycho-
wawcami i dyrekcją szkoły.

ZST

24 marca w Zespole Szkół
Elektronicznych w Rzeszo-
wie odbył się etap rejonowy
XVIII Podkarpackiego Kon-
kursu Matematycznego im.
Franciszka Leji. Naszą szko-
łę reprezentował Kajetan Wa-
lawski, który zwyciężył na
poziomie pierwszym, zdoby-
wając maksymalną ilość pun-
któw. Gratulujemy i życzymy
powtórzenia wyniku w finale
wojewódzkim!

ZST

Wzięli w nim udział: Piotr Pi-
woński z trzeciej klasy technikum
mechatronicznego oraz Radosław
Pytel z klasy drugiej, również tech-
nikum mechatronicznego, którzy
rywalizowali w branży mechatro-
nicznej. Do ścisłego finału – ust-
nego awansował Radosław Pytel,
uzyskując tytuł finalisty, który
zwalnia go z egzaminu z kwalifi-
kacji zawodowych w części teore-

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

przyzna³o stypendia uzdolnionej m³odzie¿y

Działające przy naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku utworzyło
program stypendialny, którego celem jest pomoc zdolnej i działającej na rzecz szkoły młodzieży.

Kajetan Walawski

najlepszy
w etapie

rejonowym
XVIII

Podkarpackiego
Konkursu

Matematycznego

Radosław Pytel
– finalist¹ XLI Ogólnopolskiej Olimpiady

Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

W dniach 23-24 marca
w Zespole Szkół Elek-
trycznych w Gorzowie
Wielkopolskim odbył się
etap praktyczny XLI
Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy Elektrycz-
nej i Elektronicznej.

Olimpiada Wiedzy
Elektrycznej
i Elektronicznej,
organizowana
przez Akademię
Górniczo-Hutniczą

w Krakowie jest naj-
większą i najstarszą tego
typu olimpiadą z zakresu
nauk związanych z elek-
trotechniką, informatyką,
elektroniką, telekomuni-
kacją oraz mechatroniką.
Rywalizacja jest podzie-
lona na kilka etapów:
eliminacje szkolne,
centralny etap pisemny
oraz etap finałowy, który
z kolei jest podzielony
na część praktyczną
i ustną.

tycznej oraz daje możliwość stu-
diowania na wybranym wydziale
AGH w Krakowie z pominięciem
procesu rekrutacji.

ZPEiE



14

KULTURA

KURIER POWIATOWY � 4/2018 (162)

Spotkanie swoją obecnością
zaszczycił radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Sta-
nisław Bartnik. Przybyli również
przedstawiciele Młodzieży
Wszechpolskiej, z prezesem
okręgu podkarpackiego Marci-
nem Kowalskim na czele oraz
młodzież z leżajskich szkół: Ze-
społu Szkół Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego oraz Zespo-
łu Szkół Technicznych im. Ta-
deusza Kościuszki ze swymi na-
uczycielami.

Spotkanie rozpoczął Dyrek-
tor Muzeum Ziemi Leżajskiej
Jacek Kwieciński wprowadze-
niem w cykl spotkań oraz po-
witał przybyłych gości. Następ-
nie odtworzono krótki film
nakreślający biografię Roma-
na Dmowskiego, po czym jego
postać przybliżył szczegółowo
dr Dariusz Półćwiartek. Pod-
czas spotkania głos zabrał rów-
nież radny SWP Stanisław
Bartnik. Pierwszy wykład
w ramach cyklu zakończyła
krótka dyskusja na temat życia
Romana Dmowskiego.

MZL

latlat
NIEPODLEGŁOŚCI

Ojcowie
Niepodległości

– cykl wykładów
w Muzeum Ziemi

Leżajskiej
16 marca 2018 roku
w sali konferencyjnej
Muzeum Ziemi Leżajskiej
odbyła się prelekcja pt.
„Roman Dmowski – jego
droga do niepodległo-
ści”., która rozpoczę-
ła cykl comiesięcznych
wykładów poświęconych
„Ojcom Niepodległości”.
Ich inicjatorem jest na-
uczyciel historii z Ze-
społu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobre-
go w Leżajsku dr Dariusz
Półćwiartek.

XI Targi Rêkodzie³a Ludowego
i Artystycznego

18 marca w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzy-
nie odbyły się XI Targi Rękodzie-
ła Ludowego i Artystycznego,
podczas których swoje wyroby
prezentowali wystawcy z całego
Podkarpacia. Odwiedzający mogli
zakupić oryginalnie wykonane
palmy, pisanki, baranki, stroiki
wielkanocne, wyroby wyplatane
z wikliny, ceramikę ludową, ser-
wetki oraz biżuterię artystyczną.
Nie zabrakło również wyrobów
zdobionych metodą decoupage,
a miłośnicy kulinariów mogli za-
chwycać się wielkanocnymi ciasta-
mi oferowanymi przez Koła Go-
spodyń Wiejskich.

Podczas imprezy można było
również zobaczyć proces powsta-
wania wyrobów z wikliny papiero-
wej, zabawek z drewna oraz przyj-

rzeć się pracy na kole garncar-
skim. Wystawcom i odwiedzają-
cym targi czas umilała muzyka lu-
dowa w wykonaniu kapeli „Maj-
daniarze” oraz zespołu „Voice”.

Organizatorem wydarzenia był
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie, a współorganizatorem – Po-
wiat Leżajski.

OK Nowa Sarzyna
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Do dziś trudno ustalić źródło
pochodzenia tego zwyczaju. Jed-
ni łączą go z Zakonem Bożogrob-
ców, który objął wiele podkarpac-
kich parafii, popularyzując trady-
cję przygotowywania Grobu Pań-
skiego. Inni twierdzą, że zwyczaj
ten wywodzi się z okresu odsieczy
wiedeńskiej, kiedy to powrót wal-
czących żołnierzy, odzianych
w zdobyte tureckie stroje wywoły-
wał popłoch wśród ludzi, którzy
krzyczeli „Turki idą!”. Ci zaś, w po-
dzięce za ocalenie i szczęśliwy po-
wrót udali się do kościoła i zacią-
gnęli wartę przy Bożym Grobie.

Pomimo upływu lat, tradycja
Straży Grobowych w naszym re-
gionie wciąż trwa. W powiecie le-
żajskim jest kilkadziesiąt oddzia-
łów „Turków” wyróżniających się
pięknymi strojami, nakryciem gło-
wy i bronią. Jeszcze do niedawna,
zarówno w leżajskim kościele far-
nym, jak i Klasztorze OO. Bernar-
dynów wartę pełniła Straż Grobo-
wa. Niestety, tradycja ta zanikła.
Niemniej jednak, pragniemy ją
nadal kultywować, chociażby po-
przez organizację parad w naszym
mieście.

Wydarzenie rozpoczął prze-
marsz dwóch oddziałów „Turków”
ulicami miasta na uroczystą mszę
św. w kościele farnym pw. Trójcy
Świętej w Leżajsku. Następnie
parada „Turków” przeszła ulica-
mi miasta na dziedziniec przy
Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie
zaprezentowały się oddziały Stra-
ży Grobowych z Jagiełły i Chału-

Turki idą…
Wśród bogatych tradycji wielkanocnych w Polsce połu-
dniowo-wschodniej, niewątpliwie jedną z najciekaw-
szych jest zwyczaj pełnienia warty przy symbolicznym
Grobie Pańskim i uświetnianie uroczystości pokazami
musztry Straży Grobowych, zwanych „Turkami”. W ra-
mach pielęgnowania powyższej tradycji, 8 kwietnia
Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizowało uroczystą pa-
radę Straży Grobowych pn. „Turki idą…”.

Zdjęcia: Dawid Wiech

Przewodnicząca Rady Powiatu
Leżajskiego Danuta Pinderska,
Radny Gminy Leżajsk Dominik
Ogryzek oraz mieszkańcy miasta
i powiatu.

Po paradzie zebrani goście zo-
stali poczęstowani tradycyjnym
wielkanocnym żurem przygotowa-
nym przez Restaurację Dębnian-
ka.

Organizatorzy dziękują sponso-
rom: Smak EKO-Górno, Posłowi
na Sejm RP Mieczysławowi Miaz-
dze, Restauracji Dębnianka oraz
firmie SzczepStal.

MZL

pek Dębniańskich oraz grupa
mażoretek „Finezja”, prezentują-
ca układy taneczno-marszowe.
Oprócz wymienionych grup wśród
uczestników wydarzenia znaleźli
się: proboszcz Parafii pw. Trójcy
Świętej w Leżajsku ks. dziekan
Marek Cisek, Poseł na Sejm RP
Mieczysław Miazga, Poseł na Sejm
RP Jerzy Paul, Radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Marek Ordyczyński, Burmistrz
Leżajska Ireneusz Stefański, Se-
kretarz Miasta Leżajska Agniesz-
ka Wyczarska, Sekretarz Powiatu
Leżajskiego Kazimierz Kryla,
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Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku
ZOOM NA LITERATURĘ

7 maja (poniedziałek)
11.00 Teatrzyk kukiełkowy dla dzieci pt. Zamieszanie w krainie ba-

jek w wykonaniu członków Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego przy Bibliotece Publicznej

17.00 Spotkanie z aktorką Anną Seniuk. Oprawa muzyczna spo-
tkania: Anna i Tomasz Paluchowie

8 maja (wtorek)
17.00 Spektakl pt. Mole w wykonaniu Grupy Teatralnej Baratario
17.30 Spotkanie autorskie z Izą Michalewicz
18.30 Występ zespołu tanecznego Szept
19.00 Wyszperane z szuflady – Klub Literacki „Świt”

9 maja (środa)
17.00 Spotkanie z poetką Małgorzatą Walawską-Sochą z okazji

50-lecia pracy twórczej
Oprawa muzyczna spotkania: Zespół „Labirynt”

Imprezy towarzyszące:
– Wystawa prac Dariusza Dałomisa
– Kiermasz książki

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie
wraz z filiami w Sarzynie, Jelnej, Woli Zarczyckiej,

Łętowni i Tarnogórze
BAJECZKA UCZY, BAWI, ŚMIESZY

Biblioteka organizuje spotkania z przedszkolakami w ramach cy-
klu Majowe spotkania z książką. Motywem wspólnego czytania bę-
dzie hasło: „Bajeczka uczy, bawi, śmieszy”.

Żadna instytucja nie ma chyba
większych zasług w zniechęcaniu
do obcowania z poezją niż szkoła.
Pewnie niektórzy od razu się
oburzą, a jeśli tak, to niech sobie
przypomną, kiedy ostatni raz
z potrzeby ducha pochylali się
z uwagą nad jakimkolwiek wier-
szem. Metodyka nauczania potrafi
skutecznie ukrócić to, co w per-
cypowaniu poezji jest najważniej-
sze: swobodę. Jednak członkowie
klubu zgodnie stwierdzili, że są
takie wiersze, którym nawet owa
metodyka nie zaszkodziła i prze-
trwały w pamięci uczniów. Pod
warunkiem, że nosiły znamiona
kontrowersji. I takie właśnie są

w większości wier-
sze Baudelaire’a ze
słynną Padliną na
czele. A przynaj-
mniej tak je odbie-
rali jemu współcze-
śni. Obecnie, w do-
bie powszechnego
dostępu do inter-
netu i zalewu sensacji, poezja fran-
cuskiego symbolisty nie stanowi
obrazy moralności, ale uczestnicy
spotkania przyznali, że mistrzow-
skie posługiwanie się przez niego
niemalże skrajnymi kontrastami
nadal robi ogromne wrażenie. Nie
dziwne więc, że miał tylu naśla-
dowców także wśród polskich

Tydzień Bibliotek
już niebawem

Tydzień Bibliotek to
ogólnopolska akcja
promowania czytelnic-
twa, bibliotek i bi-
bliotekarzy, zaini-
cjowana i organizowa-
na od 2004 r. przez
Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich.
Wydarzenie odbywa się
zawsze w maju i ma na
celu przede wszystkim
promowanie czytelnic-
twa oraz podkreślenie
prestiżu zawodu bi-
bliotekarza. Imprezy
rozpoczynają się 8 ma-
ja, czyli w Dniu Bi-
bliotekarza. Niektó-
re książnice działające na terenie powiatu leżaj-
skiego również przygotowały z tej okazji atrakcyjną
ofertę kulturalną dla swoich czytelników, z której
warto skorzystać.

w leżajskiej bibliotece

twórców, zwłaszcza w okresie
dwudziestolecia międzywojenne-
go.

Podczas spotkania dyskutowa-
no również o subkulturze flane-
rów (franc. flâneur), której hołdo-
wał Baudelaire. Najprościej rzecz
ujmując flaner to spacerowicz,
który z spędza czas na chadzaniu

po mieście, kontemplowaniu miej-
skiego życia oraz wielogodzinnym
obserwowaniu i komentowaniu
otoczenia. Kultura flanerów była
utożsamiana z wolnym czasem,
bezcelowością i spontaniczną
przygodą. Baudelaire’owski spa-
cerowicz był najczęściej samotnym
artystą i wyrafinowanym estetą,
dla którego miejska sceneria była
przesiąkniętym dramaturgią te-
atrem.

NN

Epatująca brzydotą, erotyką, kontrowersyjna i pro-
fanacyjna – to tylko niektóre z określeń, jakie
padały pod adresem twórczości Charlesa Baudela-
ire’a, XIX-wiecznego francuskiego poety, prekur-
sora symbolizmu i dekadentyzmu. Ale czy to, co
szokowało współczesne Baudelaire’owi społeczeń-
stwo, dziś szokuje tak samo? Zastanawiali się nad
tym członkowie Klubu Literackiego „Świt”, którzy
22 marca spotkali się w filii nr 1 Biblioteki
Publicznej w Leżajsku.

Fot. Jakub Magiera

Paryski spleen

NN
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Jak co roku podczas ferii
zimowych adepci piłki noż-
nej Klubu Piłkarskiego
Sparta Leżajsk brali udział
w wielu turniejach halo-
wych, osiągając czołowe
miejsca oraz zdobywając
nagrody indywidualne.

Sparta Leżajsk III. Po rozegraniu
wszystkich meczy na podium sta-
nęli Orlik Przemyśl, Stal Mielec
i Perfekt Przeworsk. Drużyna go-
spodarza turniej zakończyła tuż za
podium, jednak to ona posiadała
najlepszego bramkarza turnieju,
którym okazał się Bartek Karp.

Drugi turniej rozegrano 18 lu-
tego pod patronatem Burmistrza
Leżajska Ireneusza Stefańskiego.
W rozgrywkach w kategori „Mło-
dzik młodszy rocznik 2006” zmie-
rzyli się: Sparta Leżajsk, Orzełek
Przeworsk, FA Lubaczów, Orlik
Przemyśl, Junak Rzeszów, Unia
Nowa Sarzyna, FA Nisko. Tym
razem gospodarze nie dali szans
innym drużynom zdobywając
I miejsce. Zaraz za nimi na po-
dium stanęli Orzełek Przeworsk
oraz FA Lubaczów. Na wyróżnie-
nie zasługuje nasz zawodnik Kac-
per Plichta, który zdobywając 18
bramek został najlepszym strzel-
cem turnieju.

Trzeci turniej został rozegrany
24 lutego pod patronatem Staro-
sty Leżajskiego Marka Śliża. Tym
razem w zmaganiach udział wzię-
li zawodnicy grupy „Orlik Starszy
rocznik 2007”, a rozgrywki odby-
wały się między drużynami: Spar-
ta Leżajsk I, Sparta Leżajsk II, Stal
Rzeszów, Orlik Przemyśl, Orzełek
Przeworsk, Perfect Przeworsk,
UKS Sokół Sieniawa, FA Oleszy-
ce, AP Sanok, Unia Nowa Sarzy-

na. Po podliczeniu wyników miej-
sca na podium zajęli Stal Rzeszów,
Sparta Leżajsk I oraz FA Oleszy-
ce. Mimo zajęcia drugiej pozycji
tym razem królem strzelców oka-
zał się również Kacper Plichta.
Nagrody wręczył zawodnikom
Starosta Leżajski Marek Śliż.

24 lutego odbył się czwarty
i ostatni turniej cyklu V Leżajsk
CUP 2018 pod patronatem Dy-
rektora Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku Zbigniewa Trębacza.
Został rozegrany w kategori „Or-
lik młodszy rocznik 2008”, a wzię-
ły w nim udział następujące dru-
żyny: Sparta Leżajsk I, Sparta
Leżajsk II, Orzełek Przeworsk,
UKS Orlik Przemyśl, Grunwald
Budziwój, Resovia Rzeszów,
Sokół Sieniawa, Piłkarskie Na-
dzieje Nowa Sarzyna. Na podium
stanęli UKS Orlik Przemyśl, Re-
sovia Rzeszów oraz Grunwald
Budziwój. Mimo, iż drużyny go-
spodarzy znalazły się po za po-
dium najlepszym bramkarzem
turnieju okazał się nasz wychowa-
nek Antoni Tutka. W imieniu Dy-
rektora Zespołu Szkół Licealnych
Zbigniewa Trębacza w oficjalnej
ceremonii dekoracji zawodników
wziął udział wicedyrektor ZSL,
który do niedawna pełnił funkcję
Prezesa Klubu Piłkarskiego Spar-
ta Leżajsk Waldemar Tłuczek.

Ogromną rolę w organizacji
imprezy odegrali sędziowie: An-

drzej Maruszak, Janusz Kuszpa,
Janusz Maczuga, Krzysztof Cich,
Jacek Młynarski, Rafał Kyć, Da-
wid Urban. Nie można tu również
zapomnieć o ratownikach me-
dycznych ZHP Leżajsk w osobach
Urszuli Świąder i Urszuli Jaku-
bowskiej. Wymienione osoby po-
święcały swój czas wolny pomaga-
jąc i dbając o bezpieczeństwo mło-
dych piłkarzy.

Zarząd Klubu Piłkarskiego
Sparta Leżajsk składa serdeczne
podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organiza-
cję tegorocznego turnieju m.in.
Staroście Leżajskiemu Markowi
Śliżowi, Burmistrzowi Leżajska
Ireneuszowi Stefańskiemu, Dy-
rektorowi MOSiR w Leżajsku
Wojciechowi Surmie, Dyrektoro-
wi ZSL w Leżajsku Zbigniewowi
Trębaczowi oraz wszystkim rodzi-
com, którzy pomogli w przygoto-
waniach turnieju.

24 marca 2018 r. w hali Integra-
cyjnego Centrum Sportu i Rekre-
acji w Józefowie odbył się XIX
Turniej Karate Kyokushin o pu-
char Burmistrza Józefowa. W za-
wodach uczestniczyło 472 zawod-
ników z 6 krajów, reprezentując
41 klubów z 10 organizacji kyoku-
shin. Impreza przebiegała na bar-
dzo wysokim poziomie sportowo-
organizacyjnym. Na turnieju moż-
na było zobaczyć wiele ciekawych
i efektownych walk. Sędzią głów-
nym zawodów był Prezes World
Kyokushin Budokai Poland sen-
sei Dariusz Burda. Leżajski Klub
Kyokushin Karate reprezentowa-
ła czternastoosobowa ekipa. Za-
wodnicy LKKK zaprezentowali
się bardzo dobrze, zdobywając

w sumie 13 medali, w tym 4 złote,
5 srebrnych i 4 brązowe. Dodat-
kowo Natalia Kondeusz otrzymała
tytuł najlepszej zawodniczki tur-
nieju. W zawodach wzięli też
udział: Anna Szczuka, Dominik
Ner, Mikołaj Sroka, którym zabra-
kło odrobiny szczęścia aby stanąć
na podium.

Kierownikiem ekipy był sensei
Dariusz Burda, natomiast opieku-
nami – senpai: Zbigniew Zieliński,
Wojciech Sroka, Marek Ner.

Wszystkim zawodnikom składa-
my wielkie gratulacje. Udział w za-
wodach był możliwy dzięki wspar-
ciu finansowemu otrzymanemu
z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
oraz Powiatu Leżajskiego.

LKKK

LKKK z 13 medalami

Wyniki indywidualne zawodników: Oliwia Wojtas – 1 miejsce kumite, 3 miejsce

kata; Natalia Kondeusz – 1 miejsce kumite, 2 miejsce kata + najlepsza zawodniczka

turnieju; Dominik Hader – 1 miejsce kumite; Kacper Potaczała – 1 miejsce kumite;

Izabela Dec – 2 miejsce kumite; Konrad Hader – 2 miejsce kumite; Kewin Maczuga –

2 miejsce kumite; Mateusz Ner – 2 miejsce kumite; Magdalena Zielińska – 3 miejsce

kumite; Emilia Paszek – 3 miejsce kumite; Damian Maczuga – 3 miejsce kumite

V Le¿ajsk CUP 2018

rozegrany

Wszystkich młodych miłośników piłki nożnej zapraszamy do klubu
(informacje na stronie www.sparta.lezajsk.pl)

oraz do kibicowania na stadionie przy ul. Sportowej 1
w trakcie trwającej od 3.O4.2O18 r. rundy wiosennej rozgrywek.

Zarząd informuje, że w dniu
11.O5.2O18 r. godz. 18.OO

w sali ZSL w Leżajsku
odbędzie się walny zjazd
sprawozdawczy, na który
zapraszamy wszystkich

członków stowarzyszenia.

W lutym bieżącego roku na hali
Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku zostały rozegrane turnieje
w ramach V Leżajsk CUP 2018.
Organizatorem tego czterodnio-
wego widowiska był Zarząd Klu-
bu Sparta Leżajsk. Ze względu na
wysoki poziom rozgrywek oraz za-
angażowanie rodziców przy przy-
gotowaniu poczęstunku od pięciu
lat konkurs ten cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.

Pierwszy turniej odbył się 17 lu-
tego pod patronatem Dyrektora
MOSiR w Leżajsku Wojciecha
Surmy, który był fundatorem na-
gród rzeczowych. Rozgrywki roz-
poczęli najmłodsi adepci tego cy-
klu czyli grupa „Żak rocznik
2009”. W turnieju udział wzięły
następujące drużyny: Sparta Le-
żajsk I, Sparta Leżajsk II, Stal
Mielec, Orlik Przemyśl, Sokół Sie-
niawa, Perfect Przeworsk, FA Ni-
sko, Stal Łańcut, Gaudium Za-
mość. Z uwagi na brak drużyny ze
Stalowej Woli nastąpiła koniecz-
ność powołania do rozgrywek

SPARTA
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Początek 2018 roku okazał się
udany dla leżajskiego Centrum
Sztuk Walki i Sportu. 27 stycznia
w Międzynarodowym Turnieju
Karate w Rzeszowie, w którym
brało udział ok. 600 zawodników
m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy,
Węgier, Szwecji, Hiszpanii oraz
Polski, leżajski klub reprezento-
wało 5 zawodników. I miejsce wy-
walczyła Karolina Jurkowska, tuż
za nią na podium stanęła Alek-
sandra Kula, zaś III miejsce przy-
padło Jakubowi Czubatowi. Na-
tomiast 11 marca br. w Krośnie
w Mistrzostwach Makroregionu
Południowego i Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików
Karate Kyokushin, w kategoriach
kumite, kumite semi kontakt,

kata oraz w formule WKF udział
wzięło 7 zawodników z leżajskie-
go CSWiS. W kategorii kumite
II miejsce zdobyła Karolina Jur-
kowska, w kategorii kumite semi
kontakt miejsce II przypadło
Marcinowi Koniecznemu, miej-
sce III Wiktorii Dąbek i Norber-
towi Stachowiakowi, w kata miej-
sce III wywalczył Jakub Mędrek,
zaś w kumite WKF III miejsce
Marcin Konieczny oraz Wikto-
ria Dąbek.

Organizatorzy dziękują sponso-
rom za okazane wsparcie finanso-
we, które umożliwia przygotowa-
nie zawodników i ich starty w za-
wodach, tj. Gmina Leżajsk i Pole-
nergia Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna.

Otwarcia wydarzenia dokonali:
Starosta Leżajski Marek Śliż, Dy-
rektor ZSL Zbigniew Trębacz
oraz Prezes Powiatowego Związ-
ku Sportowego Eugeniusz Josse.
W rozgrywkach wzięły udział re-
prezentacje siatkarskie czterech
szkół: Zespołu Szkół Leśnych w
Biłgoraju (trener Jacek Grabias),
Zespołu Szkół Transportowo-Ko-
munikacyjnych w Lublinie (trener
Sławomir Myszka), III LO w Za-
mościu (trener Jan Obszański)
i ZSL w Leżajsku (trener Adam
Kowalski). Funkcję sędziów Tur-
nieju sprawowali Bogusław Jarek
i Tomasz Kisielewicz. Rozpoczę-
ciu imprezy towarzyszył występ
cheerleaderek pod kierownic-
twem Agnieszki Kwiecień. Zwy-
cięzcą rozgrywek została drużyna
Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku, miejsce II wywalczył Ze-
spół Szkół Leśnych w Biłgoraju,

na pozycji III uplasował się Zespół
Szkół Transportowo-Komunika-
cyjnych w Lublinie, zaś IV miej-
sce przypadło III Liceum Ogólno-
kształcącemu w Zamościu.

Podczas turnieju został prze-
prowadzony konkurs „siatkarskie-
go gwoździa”, który wygrał Mar-
cin Karakuła z Leżajska, nato-
miast najlepszym zawodnikiem
turnieju (MVP) został Patryk Dą-
bek z Leżajska.

Na zakończenie Wicestarosta
Leżajski Zdzisław Leśko wręczył
puchary, dyplomy, statuetki oraz
nagrody rzeczowe drużynom, za-
wodnikom i trenerom.

Dyrekcja ZSL w Leżajsku oraz
nauczyciele wychowania fizyczne-
go dziękują Staroście Leżajskie-
mu za objęcie patronatem turnie-
ju i ufundowanie nagród.

Adam Kowalski

Kolejne sukcesy
Centrum Sztuk Walki i Sportu

28 marca w Zespole Szkół Licealnych odbył się

Skład drużyny ZSL z Leżajska: Krzyżak Michał – kapitan, Cebula Sylwester, Dąbek Patryk,
Karakuła Marcin, Kycia Michał, Sitkowski Jakub, Pondel Kamil, Wanat Wiktor, Majcher Michał,
Nicpoń Marek, Lorfing Michał, Sierżęga Bartosz, Majkut Mateusz, Marcinowski Artur.Fot. Jacek Brzuzan

Rozegrane mecze:

Leżajsk – Lublin 2:0

Biłgoraj – Zamość 2:0

Leżajsk – Biłgoraj 2:0

Lublin – Zamość 2:1

Leżajsk – Zamość 2:0

Biłgoraj – Lublin 2:1

XIX Turniej piłki siatkowej chłopców
o Puchar Starosty Leżajskiego
XIX Turniej piłki siatkowej chłopców
o Puchar Starosty Leżajskiego

Adam Dziki
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mogą się już do niego zgłaszać. Wy-
starczy, że wypełnią formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej programu (link otwie-
ra okno w innym serwisie). Na ad-
res szkoły dotrze pakiet bezpłat-
nych materiałów edukacyjnych
opracowanych przez grono specja-
listów Ministerstwa Finansów we
współpracy z metodykiem. Dostęp-
nych jest 510 zestawów, jednak w
razie wyczerpania zapasów można
pobierać materiały w wersji elek-
tronicznej ze strony www.

Zestaw zawiera: scenariusz lek-
cji dla nauczyciela, teczkę na ma-
teriały, 1 plakat edukacyjny, 4 ze-
stawy 20 kart do gry edukacyjnej,
długopisy z logo programu oraz
płytę CD z prezentacją PowerPo-

Trzy poprzednie odsłony pro-
jektu (2015 – Misja: Podatki, 2016
– Misja: Budżet, 2017 – Misja:
Uczciwie płacę podatki) udowod-
niły, że uczniowie chętnie anga-
żują się w tego typu projekty oraz
są zainteresowani tematyką finan-
sów. W ciągu 3 lat program do-
tarł do blisko 1,5 tys. szkół, czyli
do co piątego gimnazjum w Pol-
sce. Ponadto kilkuset nauczycieli
pobrało materiały ze strony inter-
netowej projektu. W tym roku do
programu zapraszamy także pod-
stawówki (7 klasy) oraz szkoły po-
nadgimnazjalne.

Nastolatkowie często nie zdają
sobie sprawy z tego, jaki wpływ na
ich codziennie życie ma planowa-
nie budżetu. Choć nie jest to za-

danie łatwe i w dużym stopniu za-
leży od posiadanych środków, to
jednak zarządzanie budżetem w
sposób świadomy w efekcie się
opłaca. Chcemy też pokazać, że
młodzież może dysponować nie
tylko swoim własnym budżetem,
ale też brać czynny i bezpośredni
udział w rozwoju swojej okolicy,
poprzez zgłaszanie pomysłów na
inwestycje w ramach budżetu par-
tycypacyjnego – zachęca do udzia-
łu w programie dyrektor Biura
Komunikacji i Promocji Łukasz
Świerżewski.

Finansoaktywni ogarniaj¹ wydatki
IV edycja konkursu Ministerstwa Finansów dla szkół

Finansoaktywni to program edu-
kacyjny dla uczniów i nauczycie-
li organizowany przez Minister-
stwo Finansów. Bieżąca edycja
brzmi: Finansoaktywni. Misja: Bu-
dżet. Ogarniamy wydatki! W tym
roku program kierowany jest do
uczniów i nauczycieli szkół pod-
stawowych (7 klasy), gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych.

int i animowanym filmem eduka-
cyjnym.

Konkurs krok po kroku

W I etapie nauczyciel przepro-
wadza lekcję w oparciu o materia-
ły z zestawu. Następnie uczniowie
w maksymalnie trzyosobowych ze-
społach opracowują projekt inwe-
stycji w ich otoczeniu o wartości do
100 tys. zł. i promują go w szkole.
Zgłoszenie do konkursu następu-
je poprzez wypełnienie formularza
konkursowego na stronie progra-
mu: www.finansoaktywni.pl.

W II etapie Komisja Konkurso-
wa wybiera 10 najlepszych projek-
tów zgłoszonych ze szkół z całej
Polski. Zwycięzcy przyjeżdżają do
Warszawy, gdzie 14 czerwca od-
będzie się uroczysty finał, podczas
którego zaprezentują swoje pra-
ce oraz otrzymają nagrody rzeczo-
we, a także spotkają się z Youtu-
berem Kamilem „Kaluchem” Ka-
lińskim. W programie wycieczki
jest też zwiedzanie Centrum Pie-
niądza NBP.

Dołącz do Finansoaktyw-
nych! Aby dowiedzieć się wię-
cej o projekcie oraz zapoznać
z materiałami edukacyjnymi
wystarczy odwiedzić stronę
www.finansoaktywni.pl.

Lekarz przekazuje zaświadcze-
nie lekarskie e-ZLA (po jego pod-
pisaniu z wykorzystaniem certyfi-
katu z ZUS, kwalifikowanego cer-
tyfikatu lub profilu zaufanego
ePUAP) elektronicznie do ZUS.
ZUS udostępnia e-ZLA płatniko-
wi składek (np. pracodawcy) na
jego profilu na PUE ZUS nie póź-
niej niż w dniu następującym po
dniu otrzymania e-ZLA (bez po-
dawania numeru statystycznego
choroby). Informacja ta jest prze-
kazywana także ubezpieczonemu

(m.in. pracownikowi) posiadają-
cemu profil ubezpieczonego/
świadczeniobiorcy na PUE ZUS.
Więcej informacji o nowych
zasadach wystawiania zwol-
nień lekarskich znaleźć

można na
http://www.zus.pl/ezla.
W przypadku pytań, lekarze

mogą kontaktować się także
z ZUS infolinią pod numerem tel.
22 560 16 00 ( lub Oddziałem ZUS
w Rzeszowie – nr tel. 17 86 75 199
- nr aktywny do 30.04.2018 r.)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”
Od 1 stycznia 2016 roku
lekarze mogą wystawiać
elektroniczne zwolnienia
lekarskie, nazywane e-ZLA.
Zwolnienia na papierowym
formularzu (ZUS ZLA) mogą
być wystawiane jeszcze do
końca czerwca 2018 r. Na-
tomiast od 1 lipca 2018 r.
lekarze będą wystawiać
wyłącznie zwolnienia elek-
troniczne.

Jak dołączyć do programu?

Program wystartował 26 lutego.
Nauczyciele szkół z całej Polski

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych zaprasza zarówno leka-
rzy, pracowników zakładów
opieki zdrowotnej jak i pra-
cowników, pracodawców oraz
przedsiębiorców do udziału
w bezpłatnych szkoleniach or-
ganizowanych we wszystkich
placówkach ZUS na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego.
Szczegółowy harmonogram oraz
informacje dotyczące zgło-
szeń na szkolenia w poszcze-
gólnych miastach dostępny
jest na stronie interneto-
wej: www.zus.pl – zakładka
wydarzenia i szkolenia.

Korzyści dla pacjenta:
�brak konieczności dostarczania

zwolnienia pracodawcy
�brak konieczności pilnowania

terminu 7 dni na dostarczenie
zwolnienia oraz brak ryzyka
ewentualnego obniżenia zasiłku
chorobowego czy opiekuńcze-
go z powodu przekroczenia
tego terminu

�stały dostęp do swoich zwolnień
lekarskich na Platformie Usług
Elektronicznych

Korzyści dla płatnika
– płatnik otrzymuje:

�szybką informację o zwolnieniu
wystawionym pracownikowi

�możliwość kontroli poprawno-
ści wykorzystywania zwolnienia
lekarskiego przez pracownika
dla krótkich zwolnień

�brak konieczności sprawdzania,
czy pracownik dostarczył zwol-
nienie w terminie 7 dni od jego
otrzymania

�stały dostęp do zwolnień lekar-
skich pracowników i możliwość
eksportu zwolnień
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KALENDARZ IMPREZ – maj 2018 r.

imprezy
kulturalne

GMINNE OBCHODY ROCZNICY
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Termin: 3 maja
Miejsce: Przychojec
Organizatorzy: Gmina Leżajsk,
GOK w Giedlarowej, organizacje
społeczne wsi Przychojec
Krótki opis: Uroczysta msza św.
w intencji Ojczyzny, apel pole-
głych i składanie wiązanek w miej-
scu pamięci.

UROCZYSTE OBCHODY
ŚW. KONSTYTUCJI 3 MAJA

POŁĄCZONE ZE ŚWIĘTEM STRAŻAKA
Termin: 3 maja
Miejsce: Gmina Grodzisko Dol-
ne
Organizatorzy: Wójt Gminy Gro-
dzisko Dolne, Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: W tym dniu odbywają
się uroczystości upamiętniające
Święto Konstytucji 3 Maja oraz
Gminny Dzień Strażaka.

1OO-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ IM. J. SZCZĘSNEGO

W KURYŁÓWCE
ORAZ GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

Termin: 3 maja, godz. 16.00
Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kury-
łówka, GOK w Kuryłówce, SP
w Kuryłówce

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE
POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO

BITWĘ POD KURYŁÓWKĄ
Termin: 6 maja
Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kury-
łówka, GOK w Kuryłówce
Krótki opis: Bitwa pod Kuryłówką
przez lata wymazana z historii na-
leży do największych zwycięskich

bojów żołnierzy podziemia antyko-
munistycznego z Sowietami.

75 ROCZNICA PACYFIKACJI
WSI GIEDLAROWA

Termin: 6 maja
Miejsce: Giedlarowa
Organizator: GOK, mieszkańcy
Krótki opis: Msza św. przy ka-
pliczce na „Półtorakach”, wyda-
rzenia towarzyszące.

KONKURS RECYTATORSKI „ŚWIAT
POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA”

Termin: 7 maja
Miejsce: Ośrodek Kultury w Gro-
dzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Konkurs adresowa-
ny jest do uczniów szkół z terenu
Gminy Grodzisko Dolne. Na-
grodą w konkursie będzie Laur
Wójta Gminy Grodzisko Dolne.

DYKTANDO O ZŁOTE PIÓRO
WÓJTA GMINY LEŻAJSK

Termin: 13 maja
Miejsce: SP w Przychojcu
Organizator: LKS Jodła Przycho-
jec
Krótki opis: Celem konkursu jest
wyłonienie uczestników piszących
najpoprawniej pod względem or-
tograficznym, a ponadto zwróce-
nie uwagi na konieczność ciągłe-
go zdobywania umiejętności orto-
graficznych. To także okazja do
integracji mieszkańców gminy
Leżajsk.

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
„MOJA WIEŚ – MOJA GMINA
– MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Termin: 15 maja – 30 czerwca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Gro-
dzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Konkurs dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów

z terenu gminy Grodzisko Dolne,
którego tematem przewodnim jest
popularyzowanie i promowanie
walorów naturalnych, turystycz-
nych i krajobrazowych własnej
miejscowości oraz jej ludowego
dziedzictwa kulturowego. Celem
konkursu jest również aktywiza-
cja dzieci i młodzieży do twórczych
działań plastycznych oraz różnych
form wypowiedzi literackich na-
wiązujących do tradycji i poszano-
wania rodzimych i pięknych war-
tości patriotycznych.

GMINNE ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA
Termin: 17 maja
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizator: OK w Wierzawicach
Krótki opis: Prezentacja umiejęt-
ności artystycznych dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli na tere-
nie gminy Leżajsk.

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI

Termin: 17 maja, w godzinach
16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka
Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: DKK to klub dla
wszystkich, którzy lubią czytać
i chcą dzielić się wrażeniami z lek-
tury z innymi czytelnikami.

GIEŁDA STAROCI
Termin: 19 maja, w godzinach
9.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Wszyscy miłośnicy
staroci i kolekcjonerzy, a także Ci,
którzy po prostu chcą kupić coś
starego, niepowtarzalnego i ład-
nego, będą mieli znów okazję do
zakupów. Wszystko za sprawą
giełdy staroci.

Termin: 24 maja
Miejsce: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Rodzinna majów-
ka na wesoło integrująca całe
rodziny do wspólnej zabawy.
W programie: występy grup
wokalnych i tanecznych, kon-
kurencje sprawnościowe, gry
i zabawy z nagrodami.

NADANIE IMIENIA JÓZEFA
ŚWIĄTONIOWSKIEGO SZKOLE

PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI
Termin: 19 maja, godz. 11.00
Miejsce: Brzyska Wola
Organizator: Szkoła Podstawowa
w Brzyskiej Woli

XI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
MUZYKI DAWNEJ

Termin: 21-22 maja
Miejsce: Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. w Leżajsku, Miejskie
Centrum Kultury w Leżajsku
i Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. w Leżajsku, Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku

SPOTKANIE LITERACKIE KLUBU „ŚWIT”
Termin: 24 maja, w godzinach
16.00-17.30
Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Zapraszamy wszyst-
kich miłośników literatury i poezji.
Spotkania mają charakter otwarty.

OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE
TRADYCYJNYCH POTRAW WIEJSKICH

„WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO”
W GIEDLAROWEJ

Termin: 27 maja
Miejsce: stadion sportowy w Gie-
dlarowej
Organizator: Gmina Leżajsk,
GOK Gminy Leżajsk
Krótki opis: Impreza ciesząca się
nieustającym zainteresowaniem
odbiorców z całego kraju ma na
celu kultywowanie starych potraw
wiejskich, nieskażonych współcze-
snymi ulepszaczami, a przez to
smacznych i zdrowych. Zorgani-
zowana w charakterze plenerowe-
go pikniku z degustacją potraw
przygotowanych przez członkinie
KGW, towarzyszą jej występy ze-
społów ludowych.

DZIEŃ RODZINY
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KALENDARZ IMPREZ – maj 2018 r.

imprezy
sportowe

POWIATOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
O KLUBOWE MISTRZOSTWO POWIATU

LEŻAJSKIEGO – SEZON 2018
Termin: 1 maja – 31 października
Miejsce: teren powiatu leżajskie-
go
Organizatorzy: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym, Powiatowe
Zrzeszenie Zespołów Sportowych
w Leżajsku, Starostwo Powiatowe
w Leżajsku
Krótki opis: Powiatowa liga piłki
nożnej organizowana jest w kate-
gorii młodzików, trampkarzy i ju-
niorek. Biorą w niej udział druży-
ny dziewcząt i chłopców z terenu
powiatu leżajskiego i spoza jego
obszaru. Rozgrywki prowadzone
są w sezonie „wiosnno-jesienym”,
w systemie „każdy z każdym –
mecz i rewanż” w różnych miej-
scowościach naszego powiatu.
Celem rozgrywek jest popularyza-
cja i upowszechnianie piłki nożnej
w powiecie, podwyższenie kwali-
fikacji zawodników oraz wyłonie-
nie klubowego mistrza powiatu
w poszczególnych kategoriach.

XVI MIĘDZYSZKOLNE SPŁAWIKOWE
ZAWODY WĘDKARSKIE

Termin: 19 maja
Miejsce: Nowa Sarzyna (stawy
Janda)
Organizatorzy: Koło PZW nr 28
„Szuwarek”w Nowej Sarzynie,
Urząd Miasta i Gminy w Nowej
Sarzynie

WIOSENNY RAJD ROWEROWY
„ PO ZDROWIE”

Termin: 19 maja
Miejsce: Leżajsk – Brzóza Kró-
lewska
Organizator: TMZL we współpra-
cy z UM w Leżajsku
Opis: Rajd rowerowy dla miesz-
kańców Leżajska. Trasa rajdu:
Brzóza Królewska – uroczysko
„Kudłacz” na terenie leśnictwa
„Zerwanka”, odpoczynek nad za-
lewem w Brzózie Królewskiej. Po-
wrót do Leżajska. Zbiórka uczest-
ników rajdu pod pomnikiem pa-
pieża Jana Pawła II o godz. 8.30.
Zapraszamy.

Termin: 2 maja
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Urząd Miasta
i Gminy w Nowej Sarzynie, Szko-
ły Podstawowe w Nowej Sarzynie
i Łętowni, Gimnazjum w Nowej
Sarzynie

IV ULICZNY BIEG KONSTYTUCJI
3 MAJA W NOWEJ SARZYNIE

MISTRZOSTWA
PODKARPACIA

W BIEGU NA ORIENTACJĘ
Termin: 27 maja
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Szkoła Podstawo-
wa w Nowej Sarzynie, Klub Im-
prez na Orientację „InOwcy”,
Podkarpacki Związek Orientacji
Sportowej, Podkapracka Komisja
Imprez na Orientację PTTK

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR DYREKTORA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO
W NOWEJ SARZYNIE

Termin: maj
Miejsce: boisko Orlik w Nowej
Sarzynie
Organizatorzy: I LO w Nowej Sa-
rzynie, Urząd Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie
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W Polsce jest to skrajnie nielicz-
ny ptak lęgowy, niestety zagrożo-
ny wyginięciem. Występuje jeszcze
w trzech niezależnych subpopula-
cjach: w Puszczy Augustowskiej,
Puszczy Solskiej i Karpatach.
W poprzednim stuleciu wyginął
w Borach Tucholskich, w Puszczy
Białowieskiej i Knyszyńskiej oraz
w Sudetach i Borach Dolnoślą-
skich.

W Czerwonej księdze gatunków
zagrożonych Międzynarodowej
Unii Ochrony Przyrody i Jej Za-
sobów został zaliczony do katego-
rii LC (ang. Least Concern – naj-
mniejszej troski).

W Polsce od 1995 r. jest objęty
ochroną gatunkową ścisłą i wyma-
ga ochrony czynnej. Wokół toko-
wisk głuszców obowiązuje strefa
ochronna: cały rok w promieniu
200 m, a od 1 lutego do 31 maja
w promieniu 500 m od tokowiska.

Populacja w Polsce liczy, według
różnych szacunków około 440 do
580 osobników. Obserwuje się co-
fanie zachodniej granicy występo-
wania. W Polsce ok. 75% stanu
głuszców występuje w odosobnio-
nych lokalnych populacjach, w du-
żych kompleksach leśnych, tj. La-
sach Janowskich i Puszczy Solskiej
(według inwentaryzacji z 2014
roku: 100-150), Puszczy Augustow-
skiej (25-30), w lasach karpackich
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,
Gorcach i Tatrach (270-350) oraz

je się wyraźnym dymorfizmem
płciowym. Samiec jest znacznie
większy od samicy (o około poło-
wę) i rozmiarem przypomina dużą
gęś. Głowa, szyja i kuper są czar-
ne z szarymi podłużnymi cętkami,
zaś równie czarna broda – z dłuż-
szymi i sztywnymi piórami. Mają
żółty, zakrzywiony dziób, a skrzy-
dła i grzbiet brązowe z białą plamą
na ramieniu. Ogon jest koloru
czarnego z białymi plamami, dłu-
gi i zaokrąglony. Wokół oka po-
siadają czerwoną plamę, która
w okresie godowym nabrzmiewa,
tworząc czerwoną „różę”. Spód
ciała jest czarny z drobnym białym
deseniem. Na piersi zielonkawy,
metaliczny połysk. Nogi są obro-
śnięte piórami. We wrześniu po
bokach palców nóg zaczyna wy-
rastać rząd drobnych zrogowacia-
łych piórek. Dzięki nim ptaki
mogą chodzić po śniegu, chronią
się przed zapadaniem. Na wiosnę
przed tokami piórka odpadają.

Samica (głuszyca lub głusza)
jest mniejsza niż samiec, posiada
ubarwienie ciemnobrunatne i pło-
we imitujące suchą trawę lub liście,
ze słabo widoczną naroślą w oko-
licach oczu. Na wierzchu ciała ma
rdzawo-białe poprzeczne prążko-
wanie, głównie na piersi. Na spo-
dzie prążkowanie jest wyraźniej-
sze. Gardło i wole są jednolicie
brązowe. Podobne ochronne
upierzenie w postaci plam mają

Głuszec
– gin¹cy gatunek

Głuszec zwyczajny, głuszec
(Tetrao urogallus) to ga-
tunek dużego ptaka z ro-
dziny kurowatych (Phasia-
nidae). Zamieszkuje lasy
północnej i środkowej
Eurazji – od szkockich la-
sów po środkową Syberię.
Izolowane populacje znaj-
dują się w Szkocji, Pire-
nejach i na Bałkanach.
Zachodzi tendencja do
coraz bardziej wyspowego
zasięgu np. w Kantabrii,
Alpach, Pirenejach, Szwar-
cwaldzie, Karpatach, Ju-
rze, Lesie Bawarskim
i Dolnych Łużycach (poje-
dyncza populacja).

Borach Dolnośląskich (45-50).
W Puszczy Białowieskiej, Knyszyń-
skiej i w Sudetach głuszce wyginę-
ły pod koniec XX wieku, w Borach
Dolnośląskich ostatnie ptaki obser-
wowane były jeszcze na początku
tego stulecia, a obecnie prowadzo-
na jest tam akcja reintrodukcji.

Od kilku dekad obserwuje się
drastyczny spadek liczebności
tego ptaka. Dawniej zasiedlał cały
kraj, a świadczą o tym jego kości
znalezione w Kołobrzegu i Gdań-
sku. Sukcesem zakończyły się pró-
by wprowadzania tego ptaka na
siedliska ich pierwotnego wystę-
powania w Beskidzie Śląskim
(z hodowli w Nadleśnictwie Wi-
sła): tokowiska pojawiły się na
powrót w rejonie Baraniej Góry
i Istebnej oraz udane zasiedlenia
w Borach Dolnośląskich (realizo-
wane przez Nadleśnictwo Ru-
szów) i Puszczy Augustowskiej
(realizowane przez Nadleśnictwo
Augustów) m.in. głuszcami po-
chodzącymi z hodowli prowadzo-
nej przez Nadleśnictwo Leżajsk,
jednakże wciąż istnieją problemy
z adaptacją wychowanych przez
człowieka osobników. Perspek-
tywą może być metoda „Born to
be free” (pol. urodzony by być
wolnym) zaproponowana przez
PDZ Kadzidłowo do reintroduk-
cji.

Głuszec to największy ptak
grzebiący Europy. Charakteryzu-
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młode głuszce. Samica głuszca
przypomina dużą samicę cietrze-
wia, choć ma na spodzie liczniej-
sze prążkowania. U obu płci dziób
ulega latem złuszczeniu, a jesie-
nią odzyskuje poprzednią grubość
i wytrzymałość.

W miejscach, w których wystę-
powanie cietrzewia pokrywa się
z występowaniem głuszca, są spo-
tykane skrzekoty – bezpłodne
mieszańce tych gatunków. Matką
skrzekotów jest przeważnie sami-
ca głuszca, a ojcem – samiec cie-
trzewia.

Głuszce osiągają następujące
rozmiary:
– długość ciała ok. 65 cm (sami-

ca), ok. 100 cm (samiec), ok. 98
cm (samica), ok. 135 cm (sa-
miec)

– waga: ok. 2,5 kg (samica), ok.
6,5 kg (samiec)
Głuszec jest ptakiem osiadłym.

Preferuje rozległe, stare bory
o gęstym podszycie i drzewostany
mieszane o bogatej strukturze
(rozbudowane runo i podszyt) ze
zwartą pokrywą ziół i kępami
krzewinek jagód, zapewniających
latem pokarm lub schronienie.
Kompleksy iglaste służą za siedli-
sko cały rok, dając zimą pożywie-
nie z igieł. Na przejściowych ob-
szarach między zwartymi lasami,
a „przerzedzeniami” wychowują
młode i prowadzą tokowiska.
Zwykle w pobliżu torfowisk lub
strumyków o żwirowatym dnie,
gdzie znajdują wodę. Głuszec za-
siedla tereny, na których znajdują
się mrowiska, dzięki którym moż-
na wyżywić młode i gdzie znajdzie
kamienie potrzebne dla odpo-
wiedniego trawienia. Głuszce
opuściły całkowicie niżej położo-
ne tereny. Niegdyś liczne popula-
cje pozostały na wyższych obsza-
rach, aż do górnej granicy lasu w
górach. Unikają siedzib ludzkich.

W zimie jedzą głównie igły
drzew iglastych (sosny, świerka,
jodły), pędy krzewów i drzew igla-
stych oraz pąki drzew liściastych,
a latem jagody, borówki, żurawi-
ny i inne owoce leśne, nasiona,
owady, pąki, trawy, liście dębu i
ziarna zbóż. Połykane kamienie
działają w żołądku jak żarna, co
pomaga w trawieniu. Spektrum
żywieniowe ptaka dorosłego jest
dużo szersze zatem, niż młodego.

W dzień ptaki znajdują się na
ziemi, gdzie żerują, a w nocy wzla-
tują na drzewa i pozostają tam do
świtu.

Toki, czyli okres godowy, trwają
od marca do maja w górach. Ob-
szar zajmowany przez jednego

samca liczy ok. 20 ha. Wieczorem
samiec zajmuje drzewo (tzw. za-
pady) w ustronnym miejscu, na
którym rano rozpoczyna toki.
Rozkłada wachlarzowato ogon,
wyciąga głowę i stroszy skrzydła.
Wydaje niezbyt donośny odgłos
składający się z czterech (wyjątko-
wo z trzech – bez korkowania)
części (fraz). Kolejne frazy noszą
następujące nazwy: klapanie, tre-
lowanie, korkowanie (odbój) i szli-
fowanie. Pieśń godowa złożona
z 4 następujących po sobie części
tworzy spójną całość, powtarzaną
o poranku nawet 200 razy. Klapa-
nie, powtarzane 5-15 razy, głos
przypomina uderzenia dwóch ki-
jów o siebie, podobnie do odległe-
go klekotu bocianów. Korkowa-
nie – ton główny – jest silnym, po-
jedynczym tonem, którego na-
zwa wzięła się od podobieństwa do
odgłosu otwierania zakorkowanej
butelki. Podczas szlifowania,
o dźwięku ostrzonej o kamień
kosy, trwającego od 1 do 1,5 se-
kundy ptak przestaje reagować na
bodźce zewnętrzne – głuchnie,
stąd nazwa gatunku. Nie jest do-
kładnie znana przyczyna głuchnię-
cia – istnieją trzy główne hipote-
zy: zamykanie kanału słuchowego
przez kości żuchwy (w trakcie wy-
konywania tej frazy ptak ma wy-

soko podniesioną głowę), zagłu-
szanie innych dźwięków przez gło-
śny, szeleszczący ton szlifowania
lub wyjątkowe podniecenie sam-
ca powodujące ignorowanie przez
niego bodźców zewnętrznych.
Fakt głuchnięcia był wykorzysty-
wany do podchodzenia głuszca
podczas polowań na bliskie odle-
głości. W kolejnych częściach to-
ków słyszy dobrze i przy najmniej-
szym zaniepokojeniu odlatuje.
Gdy pojawia się samica wodzona
pieśnią miłosną podniecone sam-
ce zaczynają ze sobą walczyć –
skaczą naprzeciw siebie, podob-
nie jak koguty domowe i atakują
się dziobami oraz silnymi pazura-
mi. Zwycięzca walki pokrywa kil-
ka kur i jest to dla niego koniec
zalotów i ojcowskich obowiązków.
Zatem podobnie jak u cietrzewi,
głuszce nie łączą się w pary.

Głuszce zakładają gniazda
w ukryciu, w zagłębieniach tere-
nu, pod konarami, w gęstych za-

roślach. Wyściółkę stanowią
mchy, trawa i liście. Jaja wysiady-
wane są przez okres 26 do 28 dni
przez samicę. Sama też wyprowa-
dza pisklęta. Te szybko rosną i już
od 10 dnia życia zaczynają wzla-
tywać na gałęzie. Lotne stają się
w 2-3 tygodniu życia. Kurczęta
żywią się owadami, głównie mrów-
kami i ich larwami. Usamodziel-
niają się jesienią, a swoich terenów
lęgowych szukają najwyżej kilka-
dziesiąt kilometrów od miejsca
wyklucia. Dorosłe głuszce nie od-
dalają się zwykle w ciągu roku zbyt
daleko od lęgowisk. Samce pro-
wadzą samotny tryb życia, a sami-
ce tworzą grupy rodzinne od lata
do połowy lutego

Na początku lat 90 myśliwi z le-
żajskich kół: Stanisław Bukowski,
Stanisław Siuzdak i Eugeniusz
Gwiazdowski (Koło „Dzik”) oraz
Lech Steliga i Stanisław Kosakow-
ski (Koło „Polana”) zainicjowali
hodowlę głuszca z przeznacze-
niem do wsiedleń, a jej siedzibą
było leśnictwo Brzóza Królewska.
Koszty prowadzenia chowu spra-
wiły, że w 1994 roku hodowlę
przejęło Nadleśnictwo Leżajsk
i prowadzi ją nadal.

Nadleśnictwo Leżajsk

W Polsce istnieją trzy placówki zajmujące się
hodowlą głuszca:

- Ośrodek Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk
- Ośrodek Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie w Wisła
- Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

Głównymi zagrożeniami dla głuszców są:
– zmiany w środowisku (fragmentacja lasów i ich przesu-
szanie, wyrąb starodrzewi, wprowadzanie monokultur le-
śnych)

– wzrost liczebności naturalnych wrogów
– antropopresja – niepokojenie przez ludzi
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Podróż 59

Przytłaczająca większość tury-
stów przyjeżdża na Cypr w jednym
celu – aby wypocząć na plaży. My
również przyjechaliśmy tutaj, by
skorzystać z cudownego klimatu
tej śródziemnomorskiej wyspy.
Niestety, już po kilku godzinach
słonecznej kąpieli, odbywającej się
w kakofonii dźwięków dobiegają-
cych z przyplażowych knajpek,
niedalekiej drogi i lądujących sa-
molotów, miałem dosyć podcho-
dzących do lądowania samolotów
tuż nad plażą Mackenzie, znajdu-
jącej się przy lotnisku w Larnace.
Co ciekawe, byłem nawet zwolen-
nikiem przyjścia właśnie tutaj, by
zobaczyć tę hałaśliwą atrakcję. Na
początku czułem podekscytowa-
nie spowodowane gigantycznymi
maszynami, przelatującymi kilka-
naście metrów nad parasolami,
targanymi podmuchami powietrza
potężnych silników. Po zrobieniu
zdjęć i skorzystaniu z oferty pla-
żowego baru, zacząłem odczuwać
niepokojący dyskomfort. Nie je-
stem miłośnikiem leżakowania,
więc miałem pretekst, by odłożyć
kolejną dawkę słonecznej witami-
ny D na następny dzień.

Po krótkiej przerwie w naszym
skromnym apartamencie wsiada-
jąc do wnętrza klimatyzowanego
samochodu poczułem ulgę.

Ruszamy w głąb wyspy przypo-
minającej kształtem przejechaną
jaszczurkę, z czterema płaskimi
łapami i ogonem skierowanym na
wschód, w stronę targanej wojną
Syrii. Błyskawicznie pokonujemy
50 km wspaniałej drogi.

Przed nami Nikozja, zwana tak-
że Lefkozją. Przez chwilę błądzi-
my po starym mieście w poszuki-
waniu parkingu. W końcu przytu-
lamy się do omszałych murów sta-
rej kamienicy, której blask zgasł
wiele lat temu. Nikozja, obecna
stolica Cypru to miasto, które ma
ponad 2000 lat tradycji, dzięki cze-
mu posiada wiele zabytków, któ-
re warto zobaczyć, choć nie one
były dla nas najważniejsze. Więk-
szość z nich znajduje się w obrę-
bie murów miejskich. Na starów-

ce można podziwiać wiele kamie-
niczek w stylu weneckim, zadba-
nych deptaków ze sklepami i re-
stauracjami, ale też kościoły,
meczety i muzea. W czasach we-
neckich tylko na samym starym
mieście stało około 50 kościołów.
Co więcej, sporo z nich zachowa-
ło się do dnia dzisiejszego. Prze-
mierzając kolejne historyczne za-
ułki, zaglądając do zabytkowych
meczetów i kościołów dochodzi-
my w końcu do miejsca, które nas
tu przywiodło. Przed nami widoki
przypominające zapomnianą sce-
nografię filmu wojennego. Bary-
kady z beczek, druty kolczaste
i zniszczone budynki.

Nikozja to ostatnia podzielona
stolica na świecie, od prawie 40 lat
przecięta na pół Zieloną Linią –
granicą, chronioną drutem kol-
czastym i wieżami obserwacyjny-
mi, która oddziela Republikę Cy-
pryjską od nieuznawanej przez
świat – Tureckiej Republiki Cypru
Północnego.

W roku 1974 wojska tureckie
dokonały inwazji na wyspę. Czę-
ściowe zażegnanie konfliktu pole-
gało na utworzeniu tu strefy zde-

militaryzowanej, kontrolowanej
przez Siły Pokojowe Organizacji
Narodów Zjednoczonych. 180 ki-
lometrowa linia demarkacyjna
o szerokości od kilkuset do zale-
dwie kilku metrów podzieliła wy-
spę na dwie części. Ludzie miesz-
kający na tych terenach musieli
często w pośpiechu opuszczać
domy, pozostawiając większość
swojego dobytku. Miejsce to do
dziś sprawia upiorne wrażenie –
jak gdyby czas się zatrzymał. Peł-
no tu opuszczonych budynków,
sprzętów domowych i przedmio-

tów codziennego użytku, które
właściciele odłożyli tylko „na chwi-
lę”. Cypryjscy Grecy prawdopo-
dobnie nigdy do końca nie po-
godzą się z utratą północnej czę-
ści wyspy, a o okupacji bezczelnie
przypomina im olbrzymia turecka
flaga – podświetlana w nocy, na
jednym z okolicznych wzgórz. Jed-
nak czas leczy rany i z roku na rok
skłócone nacje próbują ze sobą
współpracować, aby ułatwić sobie
życie.

Przez długi czas po podziale
Cypru, przemieszczanie się po-

Zielona linia – Nikozja
CYPR

Turecka część starego miasta rozdzielona Zieloną Linią

Barykada rozdzielająca dwa zwaśnione narody

Kawiarnia przylegajaca do strefy zdemilitaryzowanej Fragment przejścia granicznego
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między obiema częściami wyspy
było praktycznie niemożliwe. Do-
piero gdy Cypr wchodził do Unii
Europejskiej, otwarto przejście
graniczne dla obywateli UE
i Amerykanów, nie dla Cypryjczy-
ków. Potem obostrzenia poluzo-
wano, ale jeszcze niedawno trze-
ba było kupić wizę przy wchodze-
niu na stronę turecką. Trudno to
sobie dzisiaj wyobrazić, gdy oglą-
da się przejście graniczne położo-
ne na deptaku Ledras. Polacy
mogą przejść na stronę turecką,
ale MSZ ostrzega, że w razie kło-
potów nie mogą liczyć na pomoc
konsularną.

Tuż przed granicą musimy zmie-
rzyć się z kolistym pomnikiem
upamiętniającym inwazję wojsk
tureckich.

Kilkanaście metrów dalej pysz-
nią się wielkie tablice oznajmiają-
ce wszelkie możliwe zakazy. Obok
mur graniczny, wyglądający jakby
został wzniesiony naprędce ze
wszystkiego, co akurat było pod
ręką. Z niepewnością podchodzi-
my kilka kroków bliżej. Nieśmiało
wyciągamy dowody osobiste – na
Cypr można wyjechać z dowodem
– i pokornie czekamy na reakcję
strażnika, nie przeszkadzając w
rozmowach z umundurowanymi
koleżankami. Nagle – lekceważą-
cy rzut oka na nasze dokumenty
i niedbały ruch ręką – „dalej”. Po
kilkudziesięciu krokach – kontro-
la Turecka. Tutaj przynajmniej uda-
wano zainteresowanie naszymi
dowodami. Co ciekawe na teren
Turcji „kontynentalnej” – paszport
jest konieczny. Rzut oka czy nasze
twarze zgadzają się ze zdjęciami na

dokumentach i po chwili jesteśmy
na terenie Cypru Północnego. Na-
gle wchodzimy w zupełnie inny
świat. Dwie części miasta różnią się
od siebie, tak jak ludzie, którzy je
zamieszkują. Tutaj wszystko pulsu-
je. Sprzedawcy głośno zachęcają
do zakupów, muzyka dobiega
z każdego sklepu nie reagując na
zawodzące nawoływania muezina
do modlitwy. „Markowe” towary
dosłownie wylewają się ze sklepu:
kosmetyki, odzież, bielizna, papie-
rosy, okulary, torebki. Jest wszyst-
ko, oczywiście z widoczną, „orygi-
nalną” metką. Nie możesz czegoś
znaleźć – jutro będzie! Obok przy-
prawy i naprawdę słodkie słodycze.
Wychwytując unoszące się pomię-
dzy ciasnymi uliczkami zapachy,
które wiercą nasze zmysły – pod-
dajemy się, musimy coś zjeść. Bły-
skawicznie zajmuje się nami obsłu-
ga restauracji. Stoliki razem? – nie
ma problemu. Na zewnątrz? – OK.
Na początek rewelacyjna turecka
herbata w niewielkich szklanecz-
kach przypominająca kibić kobie-
ty. Potem kebaby na kilka sposo-
bów, okraszone cudowną atmos-
ferą ciepłego popołudnia. Gratis –
towarzystwo kilkunastu kotów,

które cierpliwie czekają na swoją
kolej. Płacimy. Lira Turecka, Euro,
może dolary? – nie ma znaczenia.
Przedsiębiorczy Turcy perfekcyjnie
przeliczają waluty.

Będąc w tym wielowiekowym
mieście, nie sposób ominąć kilku
wspaniałych budowli. Jedną z nich
jest Buyuk Han – dzieło architek-
toniczne z okresu osmańskiego.
Budowla z zewnątrz przypomina
fortecę. To orientalne sukiennice,
służące dawniej jako zakwatero-
wanie dla podróżnych. Dzisiaj
znajdują się tu sklepy i zakłady
rzemieślnicze. Obok, najokazalsza
budowla Nikozji, widoczna niemal
z każdego punktu miasta – Me-
czet Selimiye, który funkcjonował
w przeszłości jako katedra koro-
nacyjna Lusignanów oraz kościół
gubernatorów weneckich. Była to
świątynia pod wezwaniem Mądro-
ści Bożej, nawiązująca do świąty-
ni w cesarskim Konstantynopolu.
Meczet można zwiedzać w czasie
modlitwy, co jest rzadkością
w świątyniach muzułmańskich.

Wracamy na granicę, którą po-
konujemy pieszo.

Opowiadając o podzielonej
murem Nikozji, nie sposób uwol-

nić się od porównań z Berlinem.
Zburzenie muru berlińskiego to
dla Europejczyków symbol pojed-
nania nie tylko Niemiec, ale całej
Europy oraz koniec podziału na
Zachód i kraje pod radzieckim
kręgiem wpływów. Już wydawało
się, że runie ostatni mur w Euro-
pie po wstąpieniu Cypru do Unii
Europejskiej i rozpoczęciu nego-
cjacji w sprawie przystąpienia Tur-
cji do Unii Europejskiej. Nieste-
ty, ugrzęzły one w martwym punk-
cie, głownie ze względu na niele-
galną wg społeczności międzyna-
rodowej – turecką okupację Cy-
pru Północnego. W efekcie Cypr
stanowi kuriozum w strukturach
euro-wspólnoty. Teoretycznie cały
kraj należy do UE, w praktyce jed-
nak część północna nie podlega
Brukseli.

Tak więc Nikozja nadal zosta-
nie ostatnią stolicą na świecie,
wciąż podzieloną niechlubnym
murem, zwanym – Zieloną Linią.

www.niezwyklyswiat.com

Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

Niezwykły Świat Cypr

Turecka herbata

Pomnik upamiętniający Turecką agresje na Cypr Meczet Selimiye

Odpoczynek w meczecie Klasyczny kebab
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W Polsce w 2017 roku odnoto-
wano 125 892 pożarów, wśród któ-
rych 38 634 to pożary traw na
łąkach i nieużytkach rolnych.
Spłonęło ponad 13 000 ha traw,
a za większość z nich odpowie-
dzialny jest człowiek. Niestety cią-
gle panuje błędne przekonanie, że
spalenie suchej trawy użyźni
w sposób naturalny glebę i spowo-
duje szybszy, bujniejszy wzrost
młodej, a tym samym przyniesie
korzyści ekonomiczne.

Prędkość rozprzestrzeniania się
pożaru może wynosić ponad
20 km/h (szybki bieg to prawie
19 km/h, szybka jazda na rowerze
to około 30 km/h). W rozprze-
strzenianiu ognia pomaga także
wiatr. W wypadku dużej siły i gwał-
townej zmiany kierunku, pożary
bardzo często wymykają się spod
kontroli i przenoszą na pobliskie
lasy oraz zabudowania, powodu-
jąc ogromne straty materialne.
Niejednokrotnie w takich sytu-
acjach ludzie tracą dobytek całe-
go życia. Często z dymem idzie do-
robek wielu pokoleń. Występuje
również bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzkiego oraz
zwierząt. Szacowane straty w wy-
niku pożarów traw w 2017 r. to 10
397 000 zł. Średni czas trwania
akcji gaszenia takiego pożaru wy-
nosi 47 minut. W 2017 roku pod-
czas akcji ratowniczych związa-
nych z gaszeniem pożarów traw
zużyto 74 527 000 l wody, co od-
powiada pojemności 20 basenów
olimpijskich. Pożary na nieużyt-
kach, z uwagi na ich charakter

i zazwyczaj duże rozmiary, anga-
żują dużą liczbę strażaków i zaso-
bów ratowniczych. Każda tego
typu interwencja to poważny wy-
datek finansowy. Strażacy, w tym
samym czasie mogą być potrzebni
do ratowania życia, zdrowia i mie-
nia ludzkiego w innym miejscu.
Może się zdarzyć, że przez lekko-
myślność ludzi nie dojadą na czas
tam, gdzie są bardzo potrzebni.

Pożary traw powodują również
spustoszenie dla flory i fauny.
Niszczone są miejsca lęgowe wie-
lu gatunków zwierząt gnieżdżą-
cych się na ziemi i krzewach. Palą
się również gniazda już zasiedlo-
ne, a zatem z jajeczkami lub pi-
sklętami (np. tak lubianych przez
nas wszystkich skowronków).
Dym uniemożliwia pszczołom
i trzmielom oblatywanie łąk. Owa-
dy giną w płomieniach, co powo-
duje zmniejszenie liczby zapylo-
nych kwiatów, a w konsekwencji
obniżenie plonów roślin. Giną
zwierzęta domowe, które przy-
padkowo znajdą się w zasięgu
pożaru (tracą orientację w dymie,
ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to
również dużych zwierząt leśnych,
takich jak sarny, jelenie czy dziki.
Płomienie niszczą miejsca bytowa-
nia zwierzyny łownej m.in. bażan-
tów, kuropatw, zajęcy, a nawet
saren. W płomieniach lub na sku-

tek podwyższonej temperatury
ginie wiele pożytecznych zwierząt
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy,
jaszczurki), ssaki (krety, ryjówki,
jeże, zające, lisy, borsuki, kuny,
nornice, badylarki, ryjówki i inne
drobne gryzonie). Przy wypalaniu
giną mrówki. Jedna ich kolonia
może zniszczyć do 4 milionów
szkodliwych owadów rocznie.
Mrówki zjadając resztki roślinne
i zwierzęce ułatwiają rozkład masy
organicznej oraz wzbogacają war-
stwę próchnicy, „przewietrzają”
glebę. Podobnymi sprzymierzeń-
cami w walce ze szkodnikami są
biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecz-
nych zwierząt bezkręgowych,
m.in. dżdżownice (które mają po-
zytywny wpływ na strukturę gleby
i jej właściwości), pająki, wije,
owady (drapieżne i pasożytnicze).
Pożary traw niszczą rodzimą fau-
nę i florę.

Za wypalanie traw grożą, także
dotkliwe kary finansowe nakłada-
ne przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa
w postaci zmniejszenia aż do 25%,
a w skrajnych przypadkach nawet
odebrania, należnej wysokości
wszystkich rodzajów dopłat bez-
pośrednich za dany rok.

KP PSP Leżajsk
na podstawie materiałów KG PSP

STOPSTOPSTOP
po¿arom
traw

Przełom zimy i wiosny to
okres, w którym wyraźnie
wzrasta liczba pożarów na
łąkach i nieużytkach rol-
nych, spowodowanych wypa-
laniem suchych traw i po-
zostałości roślinnych.
Obszary zeszłorocznej,
wysuszonej roślinności
są doskonałym materiałem
palnym, co w połączeniu
z ludzką nieodpowiedzial-
nością skutkuje gwałtow-
nym wzrostem pożarów.

Zakaz wypalania traw
zawarto w następujących

aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz.
U. 2018 r. poz. 142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się

wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pa-
stwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary –
podlega karze aresztu albo
grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991
roku o lasach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach

oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do
100 metrów od granicy lasu,
zabrania się działań i czynno-
ści mogących wywołać niebez-
pieczeństwo, a w szczególno-
ści: rozniecania ognia poza
miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela
lasu lub nadleśniczego, korzy-
stania z otwartego płomienia,
wypalania wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości ro-
ślinnych”.

Za wykroczenia tego typu
grożą surowe sankcje:

• art. 82 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. Kodeksu wykroczeń
(Dz. U. z 2018 r. poz. 618) –
kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość
w myśl art. 24 § 1 może wyno-
sić od 20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeksu kar-
nego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 ze zm.): „Kto spro-
wadza zdarzenie, które zagra-
ża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmia-
rach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10”
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