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Tegoroczny Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej rozpoczął się 
wielkim wydarzeniem. 22 maja w Bazylice OO. Bernardynów byliśmy 
świadkami  wielkiego koncertu – oratorium „Woła nas Pan” w wykonaniu 
Alicji Majewskiej, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego, Marka Ba-
łaty, Doroty Osińskiej oraz Ewy Urygi. Najsławniejszym solistom polskiej 
sceny towarzyszył Włodzimierz Korcz (fortepian), który jednocześnie jest 
kompozytorem, złożonego z prologu, 16 pieśni i finału oratorium. A także 
Strzyżowski Chór Kameralny, Zespół Wokalny Uniwersytetu Rzeszowskiego 
pod dyr. Grzegorza Oliwy oraz Rzeszowska Orkiestra Kameralna pod dyr. 
Roberta Naściszewskiego. 

Tak wielkie i wyjątkowe przedsięwzięcie zorganizowane zostało z my-
ślą o działających na naszej ziemi od 400 lat Ojcach Bernardynach, którym 
w ten sposób Miasto i cała Ziemia Leżajska dziękowali za posługę. 

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, dzięki którym możliwe 
było podjęcie tego wielkiego wyzwania, a mianowicie Browarowi Leżajsk  
oraz Zakładom Chemicznym Organika Sarzyna.  

Projekt finansowany jest także ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Promocja twórczości” oraz Woje-
wództwo Podkarpackie. 

A. Margas

KALENDARZ KONCERTÓW - BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
22 maja - 18 sierpnia 2008

22.05.2008  INAUGURACJA FESTIWALU 
godz. 19.00  Józef Serafin - organy
   Oratorium “Woła nas Pan”
   Włodzimierz Korcz - muzyka
   Ernest Bryll - słowa
   Wykonawcy:
   Alicja Majewska, Dorota Osińska, 
   Ewa Uryga, Marek Bałata, 
   Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki
   Włodzimierz Korcz - fortepian,
   Strzyżowski Chór Kameralny,
   Zespół Wokalny Uniwersytetu
   Rzeszowskiego - pod dyr. Grzegorza Oliwy
   Rzeszowska Orkiestra Kameralna pod dyr. 
   Roberta Naściszewskiego

23.06.2008 Dariusz Bąkowski - Kois - organy
godz. 19.00  Adam Zagajewski - poezja
   Agnieszka Kaczmarek - Bialic - harfa
   
30.06.2008  Kaoru Hiyama - organy (Japonia)
godz. 19.00  

07.07.2008  Julian Gembalski - organy 
godz. 19.00  Elżbieta Grodzka - Łopuszyńska - sopran

14.07.2008  Mirosław Pietkiewicz - organy
godz. 19.00  Henryk Tritt - organy

21.07.2008  Jakub Pankowiak - organy
godz. 19.00  Chór “NIKOLAUS” i Orkiestra Kameralna
   z Kraczkowej

28.07.2008  Krzysztof Urbaniak - organy 
godz. 19.00  Kwartet Jazzowy Piotra Barona

04.08.2008  Irena Chribkova - organy
godz. 19.00  Magdalena Kołcz - skrzypce
   Rzeszowska Orkiestra Kameralna 
   Robert Naściszewski - koncertmistrz

11.08.2008  Jan Walraven - organy (Holandia)
godz. 19.00  Loes Van Langerak  - sopran (Holandia)

18.08.2008  KONCERT FINAŁOWY
godz. 19.00  Sławomir Kamiński - organy 
   Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
   Orkiestra Kameralna “Camerata Impuls”
   pod dyr. Małgorzaty Kaniowskiej 

Fot. na okładce - Sławomir Kułacz
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W dniach 15- 18 maja 2008r. gościła w Leżajsku delegacja z miasta partnerskiego Dolina 

na Ukrainie. 
Zaproszenie Starosty Leżajskiego przyjął Vasil Romaniuk – Przewodniczący Dolińskiej Re-

jonowej Rady oraz 3 radni: Wołodimir Łuckij, Michajło Jaremko oraz Witalij Nowikow. 
Przez kilka dni gości zwiedzili wiele instytucji oraz zakładów pracy. Delegacja z Ukrainy 

odwiedziła Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
Środowiskowy dom Samopomocy w Jelnej, Zakład Aktywności Zawodowej. 

Ważnym punktem wizyty było zwiedzenie Browaru w Leżajsku oraz spotkanie z Dyrek-
torem Mattheusem Dietvorstem. Ukraińscy goście byli również w Leżajskim Stowarzyszeniu 
Rozwoju, w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortino”, Miejskim Zakładzie 
Komunalnym, Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Zakładzie Produkcji Sty-
ropianu „Styropianex”. Delegacja z Ukrainy odwiedziła także Szpital Powiatowym, a w sobot-
ni wieczór uczestniczyła w wystawieniu opery „Straszny Dwór” St. Moniuszki przez artystów  
Lwowskiego Państwowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu w Dworze Starościńskim.

W ostatnim dniu wizyty goście zwiedzili Muzeum-Zamek w Łańcucie, oranżerię i Powo-

zownię.

  


07 maja 2008 roku w sali konferencyjnej 
Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się konferen-
cja zorganizowana przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie pod tytułem: 
Konsultacje przeglądu istotnych problemów 
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

 W imieniu Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Krakowie spotkanie otworzył 
Pan Jerzy Grela - zastępca dyrektora ZGW 
w Krakowie. Omówił główne kwestie, jakie po-
ruszała konferencja i przedstawił prelegentów 
prezentujących przegląd istotnych problemów 
gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, stowarzyszeń, Nadle-
śnictwa Leżajsk oraz wiele innych podmiotów 
i osób zainteresowanych problematyką gospo-
darki wodnej dla obszarów dorzeczy. Uczestni-
cy mieli możliwość obejrzenia filmu promują-
cego Powiat Leżajski. 

Podczas spotkania odbyły się również 
warsztaty mające na celu  identyfikację i hie-
rarchizację istotnych problemów związanych 
z obszarem zlewni Sanu. Następnie zostały zre-
ferowane główne problemy wyłonione w trak-
cie prac w grupach.

Do tych najważniejszych związanych ze 
zlewnią Sanu zaliczono: ochronę przed po-
wodzią, przeciwdziałanie skutkom suszy, 
niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich 
i rekreacyjnych, zaśmiecanie koryt rzek i po-
toków, zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 
rolniczych, zagrożenia ekosystemów od wód 
zależnych.

pw

Słowo Starosty Leżajskiego…

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Kuriera Powiatowego”, w którym znajdziecie bardzo dużo informacji do-

tyczących ostatnich ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, oświatowych, rocznic – mających swoje miejsce na 
terenie naszego powiatu. Miesiąc maj już tradycyjnie obfituje w różnego rodzaju przedsięwzięcia, w które angażują się 
instytucje, stowarzyszenia oraz osoby prywatne. 

Swoją uwagę pragnę zwrócić na kulturalne wydarzenie roku, którym było wystawienie opery „Straszny dwór” 
Stanisława Moniuszki na dziedzińcu Dworu Starościńskiego. Chcieliśmy w ten sposób zainaugurować otwarcie 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, do odwiedzenia którego serdecznie zapraszam. Przedsięwzięcie to kosztowało nas wiele wy-
siłku organizacyjnego i finansowego, jednak myślę, że warto było poczynić starania, by ta impreza mogła się zrealizować. 
Artyści z opery lwowskiej przywieźli z sobą ogromną ilość eksponatów, scenografii i strojów, dając po raz kolejny wyraz 

swojego profesjonalizmu. Ogromnie cieszy mnie fakt, że mieszkańcy Leżajska i powiatu mogli po raz pierwszy być uczestnikami tak wspaniałego 
przedstawienia. Organizatorem tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej. Dziękuję panu Andrzejowi Chmurze  
– Dyrektorowi Muzeum oraz pani Katarzynie Ćwikle – Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Międzynarodowej Starostwa za 
zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia. 

Ważnym wydarzeniem o charakterze religijnym była także pielgrzymka strażników od grobu ks. Jerzego Popiełuszki z Warszawy. Przywieźli 
oni z sobą krzyż symboliczny – trzydziesty siódmy (tyle lat przeżył ks. Jerzy Popiełuszko), który został ofiarowany przez nas Ojcom Bernardynom 
jako dziękczynienie w 400-setną rocznicę ich pobytu na ziemi leżajskiej. Na krzyżu, który obecnie znajduje się w kaplicy św. Franciszka widnieje 
napis: „Zło dobrem zwyciężaj”. 

Wspaniałym przedsięwzięciem był również koncert, który odbył się w Klasztorze OO. Bernardynów z okazji inauguracji XVII Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej pod tytułem: „Woła nas Pan”, zrealizowany do muzyki Włodzimierza Korcza i Ernesta 
Brylla. Śpiew takich sław jak: Alicja Majewska, Dorota Osińska, Ewa Uryga, Marek Bałata, Jacek Wójcicki i Zbigniew Wodecki dostarczył nam 
ogromnych przeżyć estetycznych i religijnych. Dziękuję pani Marii Horoszko – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku za wspaniały 
pomysł i poświęcenie, by to wydarzenie miało tak wspaniały wymiar.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w kolejnych imprezach i przedsięwzięciach – w Leżajsku naprawdę dzieje się bardzo wiele!
Starosta Leżajski
Robert Żołynia

Spotkanie delegacji z Ukrainy u Starosty Leżajskiego
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W noc muzeów 17 maja br. o godz. 20.00 
na placu przed Dworem Starościńskim mia-
ło miejsce pierwsze, historyczne, plenerowe 
wystawienie opery.  Artyści  Lwowskiego 
Państwowego Akademickiego Teatru Opery 
i Baletu dla leżajskiej publiczności wystawili 
najważniejszą polską operę „Straszny Dwór” 
St. Moniuszki. Opera wystawiona została 
w pełnej wersji scenicznej   w stu trzydziesto-
osobowej obsadzie artystów (orkiestra, chór, 
balet, soliści) dla ponad tysiąca zgromadzo-
nych na placu widzów.  Wystawienie opery 
oficjalnie zainaugurowało funkcjonowanie 
otwartego w styczniu br. Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, które jest najmłodszym muzeum 
w kraju. W niedzielne popołudnie 18 maja 
br. na placu przed Dworem Starościńskim 
prezentowało się Bractwo Rycerskie z Nowej 
Dęby, które swoimi żywiołowymi pokazami 
porwało zgromadzoną publiczność. 

W tym miejscu pragnę podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tego historycznego wieczoru operowego. 
Za wielkie zaangażowanie w przygotowania 
składam szczególne podziękowania  wszystkim 
Pracownikom Muzeum oraz Pani Katarzynie 
Ćwikle - Naczelnik Wydziału Promocji,  Kul-
tury i Współpracy Międzynarodowej Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku i Pracownikom 
Wydziału oraz Panu Posłowi  na Sejm RP
Zbigniewowi Rynasiewiczowi i Staroście 
Leżajskiemu Panu Robertowi Żołyni za 
nieocenioną pomoc w pozyskaniu wsparcia 
finansowego dla zorganizowania opery.  
Podziękować pragnę również  Panu Wal-
demarowi Tłuczkowi i Strzelcom leżajskim 
za pomoc  w zabezpieczeniu opery, Księdzu 
Proboszczowi Ryszardowi Królickiemu 
i Ojcu Kustoszowi Jarosławowi Kani za udo-
stępnienie ławek, dyr. Browaru Leżajskiego 
Panu M. Dietvorstowi za udostępnienie 

  
 

ławek, namiotów i płotków, dyr. Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku Panu Mie-
czysławowi Sroce za pomoc w transporcie 
ławek oraz zapewnienie noclegu zespołowi 
technicznemu Opery Lwowskiej, Panu 
Andrzejowi Horoszce za nagłośnienie ope-

ry, zespołowi obsługującemu scenę MCK
w Leżajsku oraz  Policji, Straży Miejskiej, 
Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu, 
Pogotowiu Energetycznemu za zabezpiecze-
nie opery. 

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum

  
   Foto: Adam Kuźma
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Pod takim tytułem - we środę 23 kwiet-
nia b.r. w godzinach wieczornych w leżajskiej 
Farze odbył się program słowno-muzyczny, 
poświęcony osobie św. Wojciecha – Biskupa 
i Męczennika oraz Głównego Patrona Polski, 
który został przygotowany przez młodzież oa-
zową oraz MCK w Leżajsku. 

Montaż ten ukazywał naszego wielkiego 
świętego, jako postać wciąż aktualną i posia-
dającą cechy osobowe tak pożądane w dzi-
siejszych czasach, czasach deptania wszel-
kich wartości, w czasach przemycania pod 
pozorami tzw. „tolerancji” – nienawiści oraz 
zwyrodniałych form braku jakiejkolwiek mo-
ralności!!

Cały program miał na celu przedstawić 
św. misjonarza Wojciecha, jako patrona trud-
nej jedności, zarówno w jemu współczesnej, 
jak i w dzisiejszej Europie. Ale Europie chrze-
ścijańskiej, bowiem innej być nie może…

Wyrażamy wdzięczność wszystkim oso-

bom zaangażowanym w to dzieło: Pani Marii 
Horoszko - Dyrektor MCK w Leżajsku oraz 
pracownikom tej instytucji: panom Adamo-
wi Kuźmie, Bartłomiejowi Urbańskiemu, 
Damianowi Wyszyńskiemu i Ryszardowi RR
Węglarzowi za ich fachową pomoc i za przy- przy przy
gotowanie audiowizualnej strony spotka-
nia. Słowa wdzięczności należą się siostrom 
Agnieszce i Dorocie ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Maryi Niepokalanej w Leżajsku 
za wykonanie dekoracji na tamten podniosły 
wieczór. Bóg zapłać młodym muzykom z ze-
społu Drogowskaz, a także scholi z oazy naszej 
parafii za swój wkład w artystyczną stronę 
spotkania. Bóg zapłać również Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku p. An-
drzejowi Mazurkiewiczowi za udostępnienie 
koniecznego sprzętu elektronicznego. 

Warto zaznaczyć, że to religijne przedsię-
wzięcie miało na celu promowanie inicjatywy 
ewangelizacji na przykładzie osób świętych 

i błogosławionych. Było również odpowiedzią 
młodzieży z „Fary” na kampanię ewangeliza-
cyjną „Pro Christ 2008”, której założeniem 
jest, aby chrześcijanie różnych wyznań wspól-
nie szukali drogi do Boga i drugiego człowie-
ka, co było także gorącym pragnieniem św. 
Wojciecha B.M.

ks. Grzegorz Jakubik
/Leżajsk-Fara/

Opera wystawiona została dzięki wsparciu finansowemu firm:  POCZTA POLSKA, 
CIECH Organika Sarzyna, BMF POLSKA, FABRYKA MASZYN w LEŻAJSKU, ELEK-
TROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA, BROWAR LEŻAJSK, INTER BROKER GRUPA 
MENTOR, Przedsiębiorstwo PIONEER Igor Długosz, TEXPOL Sp. z o. o., Kowalstwo Ar-
tystyczne KŁAK.

Foto: Sławomir Kułacz

 

05_2008.indd   505_2008.indd   505_2008.indd   505_2008.indd   505_2008.indd   505_2008.indd   5 2008-05-23   11:39:522008-05-23   11:39:522008-05-23   11:39:522008-05-23   11:39:52



6 KURIER  POWIATOWY  5/2008 (51)

POWIAT

Czym jest ojczyzna? Na pytanie to nie 
sposób odpowiedzieć nie oglądając się za sie-
bie i nie wracając myślami do tych, którzy 
życie swoje poświęcili dla wartości. Depozyt 
przekazany nam przez naszych przodków sta-
wia przed nami wyzwanie- winniśmy chronić, 
rozwijać i wzbogacać dziedzictwo, którym nas 
obdarzono. A tym, którzy kiedyś walczyli, 
niejednokrotnie umierali w imię wolności zo-
bowiązani jesteśmy szacunek i PAMIĘĆ. 

Cykl majowych imprez patriotycznych 
w tym roku bogatszy był o wydarzenia szcze-
gólne dla naszego miasta. 8 maja w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej odsłonięta została Mapa 
Upamiętniająca Zasługi Bohaterskich Czy-
nów Oręża Polskiego, Żołnierskiej Krwi Prze-
lanej na Frontach Europejskich i Światowych. 
W wielkim trudzie ekspozycję przygotowy-
wała Jolanta Kędzierska (plastyk Miejskiego 
Centrum Kultury) oraz Krzysztof Pęcak. 

Jednocześnie był to dzień, w którym 
grono Towarzystwa Miłośników Ziemi Le-
żajskiej powiększyło się o nowych – honoro-
wych członków. Holendrzy – pan Mattheus 
i Franciscus Dietvorst, którzy zbierali ziemię 
z miejsc pól bitewnych w Holandii na któ-
rych przelewali swoją krew Polacy, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i mapy obrazujące bi-
twy Oręża Polskiego w Europie. Przedmio-
ty te, a zwłaszcza tytuł honorowego członka 
TMZL, są symbolem odzwierciedlającym 
naszą wdzięczność za poświęcenie służące 
upamiętnieniu Polaków, którzy swoje życie, 

a często i śmierć podporządkowywali walce 
o wolną ojczyznę. 

Wśród obecnych  na uroczystości moż-
na było zobaczyć nie tylko ważne osoby ze 
świata lokalnej kultury i polityki, ale także 
osoby które w swoim życiu wiernie były idei 
walki czynnej:  Bronisław Sigda, Bronisława 
Jedynacka, Lidia Chmura , Józefa Podubny – 
Wagner, Henryk Atemborski. Oni własnym 
życiem udowodnili, jak ważna była walka 
w obronie wolnej ojczyzny.   

Część artystyczną uroczystości poprowa-
dziła sama Dyrektor MCK w Leżajsku – pani 
Maria Horoszko. Wzruszające słowa wspo-
mnień o tych, którzy ginęli w rozlicznych 
walkach na frontach wschodnich i zachod-
nich, poprzeplatane były poezją. Recytato-
rzy z Grupy Teatralnej 
Baratario: Mateusz 
Odachowski, Joanna 
Sztyrak, Maciej Szuba, 
Michał Serkiz oddali 
w niezwykle sugestywny 
sposób cały dramatyzm 
partyzanckiej tułaczki, 
ofiarnej walki, tęsknoty, 
wiary, nadziei i innych 
emocji, które przeżywał 
żołnierz polski. 

Równie przekony-
wujący był chór męski 
pod batutą pana Edwar-
da Horoszko. 

 
 

Słowa wzruszająco wyśpiewanych pieśni 
„Hej chłopcy, bagnet na broń”, „O, mój roz-
marynie”, „Czerwone maki” i wiele innych na 
długo zapadły w pamięć uczestników tej jakże 
ważnej uroczystości.  

Mężczyźni – członkowie „Emaus” oraz 
byłego chóru z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kuryłówce, po raz pierwszy w takim skła-
dzie, postanowili podjąć dalszą współpracę. 
A motywuje ich do tego nie tylko ogromny 
sukces jaki odnieśli tego dnia, ale także słowa 
pana Starosty Leżajskiego, który wyraził chęć 
uczynienia z artystów chóru powiatowego, 
który reprezentował by nasz region na wszel-
kich uroczystościach tego typu. 

Takie miejsca – jak ściana, na której znaj-
duje się mapa w Muzeum, i takie uroczystości 
jak ta – 8 maja, mają służyć upamiętnieniu 
ofiary wielu osób. Mają być, jak to w swym 
przemówieniu nazwał pan Robert Żołynia – 
Starosta Leżajski, lekcją historii dla nowego 
pokolenia. Nie wolno nam zapominać o tych, 
którzy wywalczyli nam to, co najcenniejsze - 
wywalczyli nam wolną ojczyznę.

A. Margas

  
W Uroczystość NMP Królowej Polski - 3 Maja br. w leżajskiej Farze zosta-
ła odprawiona Msza Św. za Ojczyznę w 217-rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, której przewodniczył O. Jarosław Kania, Kustosz Klasztoru 
OO. Bernardynów w Leżajsku. Współkoncelebrowali: Ks. Prałat Włady-
sław Głowa, miejscowy proboszcz Ks. Ryszard Królicki, który wygłosił ka-
zanie patriotyczne oraz wikariusz Ks. Mirosław Mateja. Msza św. zgroma-
dziła przedstawicieli władz Starostwa i Miasta Leżajska, MCK w Leżajsku, 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, harcerzy Hufca „Leżajsk”, Związku 
Zawodowego „Solidarność”, Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”, nauczycieli 
i młodzież leżajskich szkół. Wystawiono poczty sztandarowe. Oprawę litur-
giczną Mszy św. stworzyli nauczyciele Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, 
zaś oprawę muzyczną Orkiestra Dęta pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego. 
    Po Mszy św. uczniowie Gimnazjum Miejskiego wraz z chórem dziewczęcym 
„Cantiamo” prowadzonym przez P. Barbarę Kuczek zaprezentowali 45 minu-
towy program religijno-patriotyczny poświęcony Konstytucji 3 Maja.

Parafia Farna
Foto: Adam Kuźma

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, w tym poczet Powiatu 
Leżajskiego: od lewej I. Bilska, R. Pakosz, M. Daź
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W dniach 1-4 maja br. w Powiecie Leżaj-
skim gościła delegacja strażaków ochotników 
z miejscowości Krems z Austrii. Podczas cztero-
dniowego pobytu austriaccy strażacy poznawa-
li działalność, strukturę i wyposażenie naszych 
jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz kul-
turę, obyczaje i piękno Ziemi Leżajskiej.

Kremskich strażaków reprezentowali: An-
dreas Herndler, Anton Kremser, Daniel Ben-
der, Klaus Elser oraz Grzegorz Szukaj – nasz 
rodak na stałe mieszkający w Austrii. 

Pierwszego dnia pobytu na Ziemi Leżaj-
skiej strażacy z Austrii gościli w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Le-
żajsku. Podczas spotkania z Komendantem 
Powiatowym PSP w Leżajsku – bryg. Józefem 
Golcem, Prezesem Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Leżajsku – dh. 
Stanisławem Płoszajem oraz oficerami i załogą 
tutejszej jednostki zapoznali się z funkcjono-
waniem Państwowej Straży Pożarnej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej naszego powiatu.

W dniu 02 maja delegacja uczestniczyła 
w spotkaniu z Wójtem gminy Kuryłówka – Ta-
deuszem Halesiakiem oraz strażakami z OSP 
Kuryłówka. Po spotkaniu strażacy z Austrii od-
wiedzili trzy zakłady przemysłowe zlokalizowa-
ne na terenie Powiatu Leżajskiego, t.j. Zakłady 
Chemiczne Organika – Sarzyna S.A. w Nowej 

Sarzynie, Elektrociepłow-
nia Nowa Sarzyna Sp. 
z o.o. i Browar w Leżaj-
sku. Następnie udali się 
do Klasztoru OO. Bernar-
dynów w Leżajsk, gdzie 
zostali gorąco przywitani 
przez Kustosza – O. Ja-
rosława Kanię. Zwiedzili 
Bazylikę oraz muzeum. 
Tego dnia spotkali się 
również z Starostą Leżaj-
skim - Robertem Żołynią, 
który osobiście zaprezen-
tował im uroki Dworku 
Starościńskiego w Leżajsku oraz uczestniczyli 
w uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Grodzisku Dolnym, 
gdzie spotkali się z Wójtem Gminy Grodzisko 
Dolne – Jackiem Chmurą, Podkarpackim Ko-
mendantem Wojewódzkim PSP w Rzeszowie 
– bryg. Romanem Decem, Komendantem Wo-
jewódzkim Policji w Rzeszowie – insp. Józefem 
Gdańskim oraz strażakami i kobiecą drużyną 
pożarniczą z OSP Grodzisko Dolne – mistrzy-
niami Polski w sporcie pożarniczym.

W dniu 3 maja delegacja austriacka uda-
ła się do Nowej Sarzyny, gdzie uczestniczyła 
w obchodach święta Konstytucji 3 Maja połą-
czonych z miejsko-gminnymi uroczystościami 

Dnia Strażaka. Podczas strażackiej majówki 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zarczyc-
kiej koledzy z Austrii spotkali się z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – Robertem 
Gnatkiem, zapoznali się z tutejszą jednostką 
OSP oraz degustowali regionalne potrawy.

W ostatnim dniu pobytu w naszym powie-
cie strażacy z Krems uczestniczyli w powiato-
wych obchodach Dnia Strażaka w Leżajsku.

Pobyt austriackich kolegów w naszym po-
wiecie umożliwił nam nawiązanie współpracy 
oraz wymianę doświadczeń w zakresie zawodo-
wego i ochotniczego pożarnictwa.

pp

  
 

W Dworku Starościńskim odbywały się 
spotkania i warsztaty o tematyce żydowskiej – 
dały one możliwość rozwijania zainteresowań 
młodzieży dotyczących historii i kultury Ży-
dów w Polsce. 

Pierwsze z tych spotkań odbyło się 
w dniach 28 – 29 listopada 2007r. Były to dwa 
dni spędzone z gośćmi Starostwa Powiatowego: 

księdzem Januszem Salamonem z Centrum 
Kultury i Dialogu z Krakowa, Józefem Neu-
hauzem – Żydem z Izraela, rabinem  Maciejem  
Pawlakiem, Henrykiem Halkowskim – znawcą 
tematyki żydowskiej.

Kolejne spotkanie odbyło się 12 grudnia 
2007r. Było to szkolenie przeprowadzone przez 
dwoje animatorów z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, poświęcone kulturze żydowskiej. Prze-
prowadzono je z wykorzystaniem niebanalnych 
metod – atrakcyjnych dla uczestników, wyma-
gających ich aktywności. Takie zajęcia zapadają 
w pamięć.

Uczestnikami obu spotkań byli uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Była 
to sposobność do zdobycia wiedzy i rozwinię-
cia zainteresowań. Uczennica Ewelina Kucharz 
wykorzystała tę wiedzę  pisząc pracę konkur-
sową  na temat historii Żydów w Grodzisku. 
Praca Eweliny zawierała zarys historii Żydów 
grodziskich na podstawie dostępnej literatury, 
a w drugiej części zebraną dokumentację śla-
dów historii i kultury Żydów w tej wsi. 

Organizator konkursu – Fundacja Sha-
lom – wysoko oceniła materiały zebrane przez 
Ewelinę, zwłaszcza wywiady ze starszymi 
mieszkańcami, pamiętającymi czasy, gdy Gro-
dzisko było miasteczkiem zamieszkałym przez 
społeczność żydowską. Pamiątką tej historii 
są istniejące do dziś domy pożydowskie oraz 

cmentarz żydowski. Pamięć o tym fragmen-
cie historii Grodziska żyje dotąd, dopóki żyją 
ludzie, którzy ją pamiętają. Ich szczere wypo-
wiedzi i wspomnienia pozwalają na udokumen-
towanie zdarzeń, które miały swój wpływ na 
życie całej społeczności grodziskiej. Wykonana 
przez Ewelinę  praca dala jej możliwość wzięcia 
udziału w finale konkursu, który odbył się 26 
kwietnia br. w Warszawie. Tutaj przed komisją 
egzaminacyjną, z przewodniczącym profeso-
rem Feliksem Tychem, odbyła się ustna część 
konkursu. Z całej Polski zakwalifikowało się do 
finału sześćdziesięciu pięciu uczniów. Na wyni-
ki konkursu trzeba było czekać do następnego 
dnia. W tym czasie został zorganizowany spa-
cer po obszarze byłego getta z takimi ważnymi 
miejscami jak: Umschlagplatz, pomnik ofiar 
powstania w getcie, Nalewki itd.

Zarówno egzamin ustny jak i gala wręcze-
nia nagród odbyły się w Teatrze Żydowskim. 
Laureaci odebrali nagrody i gratulacje od or-
ganizatorów konkursu z Gołdą Tencer – preze-
sem fundacji oraz od premiera Donalda Tuska 
i prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz- 
Waltz.

Ewelina Kucharz została laureatką wyróż-
nienia, odebrała nagrody książkowe i MP4. Po-
zostałe uczennice: Justyna Kuduk i Małgorzata 
Cal otrzymały dyplomy uczestnika.      

   

Ewelina Kucharz – ZST Leżajsk (pierwsza 
od prawej) oraz Halina Federico – 
opiekunka uczennicy w konkursie.

Austriaccy goście oraz przedstawiciele władz 
powiatu i strażaków
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Najczęściej spotykanym wizerunkiem Św. 
Floriana jest młodzieniec w stroju rzymskie-
go legionisty wylewający wodę ze skopka na 
płonący dom. Ten obraz świętego przechodził 
wiele przeobrażeń w sztuce ludowej, jak i sa-
kralnej. Raz przedstawiano go jako żołnierza, 
potem jako oficera rzymskiego, a nawet księ-
cia w hełmie i wspaniałej zbroi z lancą i pro-
porcem w ręku. Niektóre opowieści ludowe 
mówiły, że Florian już jako dziecko ugasił 
pożar domu jednym skopkiem wody. Św. Flo-
rian jest patronem diecezji wiedeńskiej i opie-
kunem strażaków. Nosi różnorodne zbroje, 
hełm, towarzyszy mu często rozwinięty sztan-
dar, czasem tarcza i miecz. Od XIV wieku po-
jawia się z naczyniem z wodą, która gasi ogień, 
a to za sprawą cudownego ocalenia kościoła 
i części Kleparza z ogromnego pożaru Kra-
kowa w 1528 r. W bocheńskim kościele Piotr 
Kornecki przedstawił go jako rycerza w zbroi 
z chorągwią w lewej ręce. Lekko pochylony 
prawą ręką gasi pożar, wylewając wodę na roz-
szerzający się płomień. Jego atrybutami m. in. 
są: kamień młyński i płonący dom. „Święty 
Florian jest dla nas wymownym znakiem, jest 
tym, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył 
ze swoim świadectwem wiary, z pomocą i po-
ciechą prześladowanym chrześcijanom w Lau-
riacum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielo-
rakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają 
materialnemu i duchowemu dobru człowieka. 
Trzeba także podkreślić, że święty Florian jest 
od wieków czczony w Polsce i poza nią jako 
Patron strażaków, którzy to wierni przekaza-
niu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą 
pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klę-
skami żywiołowymi”.

W dniu 4 maja - św. Floriana strażacy 
obchodzili swoje święto, odbyły się Powia-
towe Obchody „Dnia Strażaka”. Obchody 
święta rozpoczął uroczysty apel na placu 
Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku. Po 
nim została odprawiona uroczysta Msza 
św. w intencji strażaków; o zdrowie i błogo-
sławieństwo dla żyjących i ich rodzin oraz 
wspomnieliśmy zmarłych, prosząc Boga o dar 
wiecznej służby u Jego boku. Na uroczy-
stość przybyło wielu gości. Byli obecni m.in. 
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rze-
szowie - bryg. Bogdan Kuliga; Starosta Leżajski 
- Robert Żołynia; Kustosz Klasztoru OO.
Bernardynów w Leżajsku – O. Jarosław Kania; 
Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku – mł. 
insp. Marian Szkodziński; Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień w Nisku - ppłk. Krzysztof 
Hocek; Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
– płk. poż. Stanisław Gajda; burmistrzowie, 
wójtowie i przewodniczący rad z terenu powia-
tu leżajskiego; przedstawiciel Posła na Sejm RP
Zbigniewa Rynasiewicza – Andrzej Chmura; 
prezesi i komendanci gminni OSP; dyrektorzy 
zakładów pracy, firm i instytucji; delegacja 
strażaków w miejscowości Krems z Austrii. 

W swym wystąpieniu Komendant Powia-
towy PSP w Leżajsku bryg. Józef Golec słowa 
podziękowania skierował do strażaków:

„Za to co robicie w akcjach ratowniczo-
gaśniczych, za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, za profesjonalizm, patriotyzm, aktyw-
ność we wszystkich sferach życia społecznego, 
za podtrzymywanie obyczajów i tradycji two-
rzących barwną panoramę działań społecznych 

w kulturze, sporcie, wychowaniu nowych poko-
leń strażaków, za pracę na rzecz poprawy bytu 
lokalnych społeczności w miejscowościach, pracę 
z młodzieżą składam wszystkim strażakom sło-
wa uznania i podziękowania”.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz 
wzorowe wykonywanie obowiązków służbo-
wych strażakom tutejszej jednostki i druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wrę-
czone odznaczenia państwowe, resortowe, 
korporacyjne oraz awanse na wyższe stopnie 
służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji odznaczył Brązową Odznaką „Za-
służony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: kpt. 
Zbigniewa Majkuta ist. ogn. Kazimierza Górala

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Rzeszowie nadało Medale „Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa”. 

Złote medale otrzymali: st. ogn. Stani-
sław Kruk, dh Wiktor Stachurski, dh Andrzej 
Stanisławski

Srebrne medale otrzymali: Robert Żo-
łynia, Stanisław Chmura, Bogusław Kulpa, 
Władysław Zagaja, st. kpt. Robert Krajewski, 
mł. ogn. Stanisław Smycz, st. sekc. Józef Gąska, 
sekc. Wiesław Papak.

Brązowy medal otrzymał dh Jan Siry.

Pozostałym odznaczonym druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wrę-
czono odznaczenia związkowe podczas uro-
czystości gminnych w Nowej Sarzynie, Kury-
łówce i Grodzisku Dolnym.

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia 
w realizowaniu zadań służbowych Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
Pan nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz wyróż-
nił DYPLOMEM mł. bryg. Romana Poterka.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek 

    
 

Podziękowanie dla Z-cy Komendanta Wojewódzkiego
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Kustosz Klasztoru 
OO. Bernardynów 
w Leżajsku
O. Jarosław Kania

Czcigodny Ojcze Kustoszu, Oj-
cowie i Bracia Bernardyni. 

W imieniu własnym oraz 
wszystkich strażaków pragnę zło-
żyć na ręce Ojca Kustosza, płynące 
z głębi serca, serdeczne podzię-
kowania za 400-letnią obecność 
wspólnoty Bernardynów na Zie-
mi Leżajskiej. Przybyliśmy dzisiaj 
wraz z naszymi rodzinami, aby 
wyrazić wielką wdzięczność za 
Waszą gorliwą i owocną służbę 
w dziele ewangelizacji, za wier-
ność Chrystusowi, pracę duszpa-
sterską oraz krzewienie wartości 
chrześcijańskich. Wasza pracowita 
i pokorna obecność niezmiennie 
dodawała nam otuchy, podtrzy-
mywała nas na duchu i pomagała 
przetrwać trudne dni i wydarze-
nia. Słowo Boże płynące z pięk-
nego leżajskiego Sanktuarium jest 
zawsze słuchane z uwagą i otwar-
tym sercem. To ono kształtuje na-
sze wewnętrzne życie duchowe.

Czcigodny Ojcze Kustoszu 
dziękujemy za lata wspólnej drogi 
ku Chrystusowi, za postawę troskli-
wych Pasterzy, której doświadczy-
liśmy w tym okresie. Dzisiaj nasze 
serca przepełnione są wdzięczno-
ścią wobec dobrego Boga i Matki 
Bożej Pocieszenia. 

W imieniu wszystkich straża-
ków zapewniam dalsze wspieranie 
Waszej Wspólnoty modlitwą oraz 
życzę wielu Łask Bożych na dalsze 
lata posługi duszpasterskiej.

Z serdecznymi podziękowaniami; 
Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. mgr inż. Józef Golec

Leżajsk, dnia 4 maja 2008 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji nadał wyższe stopnie służbowe: mł. 
bryg. Józefowi Kludysowi stopień brygadiera. 
Dyplom i awans w stopniu służbowym zosta-
ły wręczone na uroczystościach wojewódzkich 
dnia 15 maja 2008 r. w KW PSP w Rzeszo-
wie. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Rozkazem personalnym Nr 35/08 
z dnia 23 kwietnia 2008 r. nadał wyższe stop-
nie służbowe: st. kpt. Zbigniew Sarzyński sto-
pień młodszego brygadiera, st. kpt. Czesław 
Kolano stopień młodszego brygadiera, Kpt. 
Zenon Kuca stopień starszego kapitana.

Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1/2008 
z 17 kwietnia 2008 nadał wyższe stopnie służ-
bowe: st. asp. Tomasz Filip stopień aspiranta 
sztabowego, st. asp. Janusz Kulpa stopień aspi-
ranta sztabowego, asp. Leszek Wnęk stopień 
starszego aspiranta.

Podkarpacki Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszo-
wie Rozkazem Personalnym Nr 1/2008 z 14 

kwietnia 2008 roku nadał wyższe stopnie 
służbowe: ogn. Stanisław Kamiński stopień 
starszego ogniomistrza, ogn. Stanisław Strug 
stopień starszego ogniomistrza, mł. ogn. Mo-
nika Półtorak stopień ogniomistrza, mł. ogn. 
Zbigniew Czubat stopień ogniomistrza, mł. 
ogn. Mariusz Leja stopień ogniomistrza, mł. 
ogn. Jacek Lis stopień ogniomistrza, mł. ogn. 
Piotr Kulpa stopień ogniomistrza, st. sekc. 
Zbigniew Piechowski stopień młodszego 
ogniomistrza, sekc. Monika Róźycka stopień 
starszego sekcyjnego.

Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku Rozkazem Per-
sonalnym Nr 2/2008 z 21 kwietnia 2008 
roku nadał wyższe stopnie służbowe: str. 
Piotr Adamiak stopień starszego strażaka, str. 
Ireneusz Bar stopień starszego strażaka, str. 
Piotr Paul stopień starszego strażaka, str. Ze-
non Niedbała stopień starszego strażaka, str. 
Rafał Pinderski stopień starszego strażaka.

W uznaniu bardzo dobrej współpracy, wspie-
rania oraz pomocy naszej jednostce, Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku w imieniu własnym oraz wszystkich 
podwładnych strażaków wyróżnił statuetkami 
okolicznościowymi: Z-cę Podkarpackiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie 
bryg. Bogdana Kuligę i Dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku Mariana Furmanka.

Za wzorową postawę i wybitne osiągnięcia 
w realizacji zadań służbowych oraz za cenny 
wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej 
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku wy-
różnił: st. ogn. Tadeusza Piziaka, st. ogn. Jana 
Śliwę, st. ogn. Andrzeja Pałysa, dh Stanisława 
Papaka.

Życzenia z okazji „Dnia Strażaka” na 
ręce Pana Komendanta Powiatowego PSP 
w Leżajsku przesłali: Pani Poseł Krystyna 
Skowrońska, Pan Poseł Zbigniew Rynasie-
wicz, Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, 

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Waldemar Pawlak.

Po zakończeniu Mszy Św. Komendant Po-
wiatowy PSP złożył na ręce Kustosza  Klaszto-
ru OO. Bernardynów podziękowania za 400 
letnią obecność bernardynów na ziemi leżaj-
skiej i wręczył paradny hełm strażacki.

mł. bryg. Roman Poterek

PODZIĘKOWANIE
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Zespół Tańca Towarzyskiego  „PLUS”, istniejący przy Miejskim 

Centrum Kultury w Leżajsku, od 11 lat aktywizuje leżajską młodzież 
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Młodzież z zespołu cały czas ma szansę 
na rozwój swoich umiejętności i zainteresowań. Opiekunowie zapew-
niają bowiem uczestnikom zajęć dużą różnorodność w prezentacji tre-
ści tanecznych. Ostatnio zorganizowane warsztaty przeprowadził Adam 
Berkowicz – instruktor tańca towarzyskiego, organizator wielu turniejów 
z dziedziny tańca towarzyskiego, choreograf, światowej klasy trener i sę-
dzia w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. 

Wierzymy w to, że dzięki zajęciom takim jak te, nasza młodzież nie 
tylko będzie miała możliwość aktywnie spędzać swój czas, ale także bę-
dzie mogła godnie reprezentować nasze miasto na arenie ogólnopolskiej.

      A. Margas

W dniach 10-11 maja 2008 roku delega-
cja reprezentująca Ziemię Leżajską, w skład 
której weszli przedstawiciele gmin i powiatu 
uczestniczyli w kolejnej edycji Podkarpackie-
go Jarmarku Turystycznego.

W pierwszym dniu w samym centrum 
Przemyśla pięknie prezentowały się stoiska 
ukazujące dorobek kulturowy i bogactwo na-
szego regionu. Byliśmy najliczniejszą grupą, 
która prezentowała się wśród wystawiających. 
Na 6 stoiskach prezentowane było regionalne 
jadło, zabawkarstwo leżajskie, foldery i ma-
teriały promujące gminy z terenu powiatu, 
Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystycz-
ne „Gospodarstwa Gościnne” oraz powiat. 
W sobotę razem z nami był także obecny Pan 
Eugeniusz Kida przedsiębiorca prezentujący 
wyroby z wikliny wykonywane na terenie re-
gionu. W niedziele kolejnym uczestnikiem był 
Pan Zbigniew Kłak prezentujący wyroby swo-

jej firmy (bramy stalowe, furtki i kowalstwo 
artystyczne).

Panie z KGW w Tarnogórze nie tylko 
przygotowały smaczne pierogi, które kupowa-
li uczestnicy targów, ale także śpiewały przy 
stoisku. Występy Zespołu „Brzozoki” i KGW 
w Tarnogórze przyciągały na nasze stoiska licz-
ne rzesze przemyślan i gości zainteresowanych 
lokalnym folklorem. Smak pierogów szczegól-
nie przypadł do gustu zagranicznym gościom 
z Francji, Anglii, Austrii. W ten sposób KGW 
w Tarnogórze zapromowało się również wśród 
gości zagranicznych. Swoje prace prezentowa-
ły również Panie: Kuźma Elżbieta i Mieleszko 
Józefa oraz Pan Eugeniusz Dzidek. 

Atmosfera panująca przy naszych sto-
iskach, towarzyszyła i później występom ze-
społów na scenie, którą udostępnił dla nich 
przemyski organizator. 

W drugi dzień targów nastąpiła zmiana KGW promujących lokalne jadło. Koło z Tar-
nogóry zostało zastąpione przez Panie z KGW 
w Kuryłówce, które w jarmarku uczestniczyły 
z nami drugi raz. Przygotowane przez Panie 
przysmaki (w tym, też dla uczestników impre-
zy za co bardzo dziękujemy) cieszyły się nie-
zwykłym wzięciem. Smakowały one zresztą 
nie tylko uczestnikom, ale także wszystkim 
osobom częstowanym przez Panie.

Ciekawą formę promocji zastosowała 
gmina Grodzisko Dolne, którą reprezentowa-
ły osoby w strojach ludowych oraz cztery oso-
by, które w drugi dzień wystąpiły w strojach 
„Turków”. Wiele osób zatrzymywało się przy 
nich i prosiło o zdjęcia i materiały promujące 
gminę Grodzisko. 

W południe wspólny występ zespołu 
Brzozoki, Pań z KGW Kuryłówka i lokalnej 
kapeli uczestniczącej w przemyskim przeglą-
dzie rozgrzał gości zebranych przed stoiskami 
promującymi Ziemię Leżajską.

Dziękujemy wszystkim za udział w  Pod-
karpackim Jarmarku Turystycznym!!!

Fot. S. Kułacz, M. Matkowski

  


Zespół Śpiewaczy „Brzozoki”

Prezentacja lokalnego jadła
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Wśród wielu gatunków roślin porastających tereny naszej gminy prawdziwą perłą jest azalia 

pontyjska, zwana też różanecznikiem złotym. W 1810 roku sprowadzono sadzonki z lasów wołyńskich 
do słynnego ogrodu botanicznego przy liceum w Krzemieńcu. Roślina świetnie się zaaklimatyzowała 
i wkrótce została rozpowszechniona w całej Europie. Dziś różne jej gatunki rosną w każdym niemal 
przydomowym ogródku. Jednak naturalne stanowisko tego krzewu odkrył w 1909 roku wiejski 
nauczyciel ze szkoły w Woli Zarczyckiej o nazwisku Jędrzejewski. Wkrótce okazało się, że poza 
Wołyniem, Polesiem i Wolą Zarczycką, krzew w stanie dzikim nie występuje nigdzie w Europie.

Od 1948 azalia ma status zabytku przyrody. W 1957 r. utworzono wokół niej chroniony 
rezerwat. Krzew rośnie w zwartej kępie na piaszczystej wydmie. Osiąga wysokość od półtora do 
dwóch metrów. W maju pokrywa się pięknymi, żółtymi kwiatami. Roślina kwitnie około tygodnia. 
Piękny zapach czuje się  już z odległości 200 m. Znany botanik prof. Władysław Szafer uznał azalię 
za najpiękniejszą roślinę, wśród dziko żyjących w Polsce

Zagadką pozostaje od lat kwestia pochodzenia krzewu. Istnieją na ten temat dwie sprzeczne 
hipotezy. Jedna z nich mówi, że grasujący na tych terenach w średniowieczu Tatarzy przywieźli 
nasiona z paszą dla koni. Natrafiwszy na stosowne warunki klimatyczne i glebowe, roślina przyjęła 
się. Hipoteza ta w dużej mierze potwierdza się w legendzie, według której Tatarzy posadzili azalię na 
grobie poległego chana.

Czy nasiona azalii 
przywieźli Tatarzy, czy 
jest reliktem przyrody 
nie dowiemy się chyba 
nigdy. Niezależnie jed-
nak od wieku, stanowi-
sko w Woli Zarzyckiej 
jest unikatem flory euro-
pejskiej. Zanim powstał 
rezerwat, roślina była 
wielokrotnie niszczona 
przez pasące się bydło, 
wiele razy podpalana 
przez pasterzy. Krzew 
szybko się jednak od-
radzał. Rezerwat jest 
przedmiotem ciągłej 
troski władz samorządo-
wych i wojewódzkiego 
konserwatora przyrody. 

gw

    
  

W niedzielę 11 maja, wirtuoz fortepianu Mariusz Drzewicki, koncertem w Ośrodku Kultury, 
uświetnił trwające obchody 35-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. 

Pianista urodził się w Nowej Sarzynie 35 lat temu. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Mu-
zyczną w Łodzi w klasie prof. Tadeusza Chmielewskiego. Jest wielokrotnym stypendystą Ministra 
Kultury i Sztuki, Yamaha Music Fundation od Europe, Stiftung fuer Meisterkurse In Zurich
i Towarzystwa im.  Liszta we Wrocławiu. Uczestniczył w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych 
w Zurychu i Dusznikach-Zdroju. Współpracował z Baletem Łotewskiej Opery Narodowej oraz 
Teatrem „Sabat” Małgorzaty Potockiej. W 1999 roku wydał w Niemczech płytę z nagraniami
utworów Chopina we własnej interpretacji.  Uczestniczył w  XIII Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Od dziesięciu  lat występuje w duecie ze znakomitym 
skrzypkiem Łukaszem Błaszczykiem. Koncertują  w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i innych 
krajach Europy. Artysta  jest adiunktem w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi.
Na niedzielnym koncercie zagrał utwory Chopina: mazurki, scherzo h-moll, walce As – dur 
i Es – dur oraz polonezy B –dur, cis – moll, As – dur. 

Widownia, owacjami na stojąco zachęciła Mariusza Drzewickiego do wykonania na 
bis poloneza A-mol. Po koncercie Burmistrz  Robert Gnatek, Dyrektor Ośrodka Kultury 
Bogusław Rup oraz prowadząca koncert Magdalena Czechowicz podziękowali wirtuozowi, 
wręczając kosz kwiatów oraz album o Nowej Sarzynie. Publiczność, głośnymi brawami, dłu-
go nie pozwalała pianiście zejść ze sceny. Na pożegnanie zagrał „Bułkę z masłem” Mozarta.
Koncertowi towarzyszyła wystawa starych fotografii Nowej Sarzyny oraz prac laureatów konkursu 
plastycznego „Wiosną malowane”.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom Zakładom Chemicznym „Organika Sarzyna” SA oraz  Grupie Żywiec SA Browar w Leżajsku. 
bw

 
Ustanowiony w 2004 roku Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście uczciły 
przedszkolaki z naszej gminy. W Woli Zarczyc-
kiej uroczystości rozpoczął przemarsz dzieci wraz 
z nauczycielami przez wieś. Napotkani mieszkańcy 
otrzymywali chorągiewki, zrobione własnoręcznie 
przez przedszkolaki. Następnie odbyła się akademia 
patriotyczna. Dzieci zaśpiewały Hymn Narodowy, 
potem recytowały wiersze, śpiewały piosenki lu-
dowe i pieśni patriotyczne. Na zakończenie zatań-
czyły krakowiaka w pięknych ludowych strojach.
Przedszkolaki z Nowej Sarzyny równie godnie 
uczciły ten dzień. W przedszkolu nr 2 dzieci 
z powagą śpiewały pieśni, recytowały wiersze 
o treści patriotycznej i tańczyły ludowe tańce. 
Wśród zaproszonych gości był Wiceburmistrz 
Marek Chmura.

Podobnie, jak w Woli, dzieci wraz z wycho-
wawcami wyruszyły z przedszkoli. Z dumą roz-
dawały chorągiewki napotkanym przechodniom 
oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, banku i poczty.
Dla przedszkolaków była to wielka lekcja patrioty-
zmu, a zarazem ogromne przeżycie, które zapewne 
na długo pozostanie w ich pamięci. Tym bardziej, 
że spotkały się w wielką sympatią mieszkańców.
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każdej, nawet najmniejszej miej-
scowości, jest wiele spraw, wymagających 
szczególnej uwagi władz, ale nie wszystkim 
jednocześnie można ją poświęcić. Leżajsk 
nie jest wyjątkiem. Który z problemów mia-
sta jest pana zdaniem teraz najważniejszy?

Leżajska, nasz cel nadrzędny, na który skiero-
wane są potężne wysiłki organizacyjne. Dzięki 
intensywnym staraniom pana burmistrza Ta-
deusza Trębacza, jego wielokrotnym wizytom 
w Ministerstwie Infrastruktury, w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygo-
towania do rozpoczęcia tej inwestycji dobiegają 
do szczęśliwego dla nas końca. W tym wyścigu 
o obwodnicę miasta wyprzedziliśmy między 
innymi takie ośrodki jak Przemyśl, Przeworsk, 
Jarosław i budowa naszej obwodnicy ma się 
rozpocząć w roku 2010. Takie decyzje zapadły 
na najwyższym forum. Dodatkowo jesteśmy 
jako samorząd w tej dobrej sytuacji, że mamy 
już prawie kompletną dokumentację (brakuje 
tylko pozwolenia na budowę, którego spo-
dziewamy się w trzecim kwartale tego roku) 
i teren pod łącznik do obwodnicy, jaki ma 
wybudować miasto, jest już niemal w całości 
własnością miasta. To wszystko miało prioryte-
towe znaczenie w ustalaniu kolejności budowy 
obwodnic miast.

-
mistrza, ale – o ile wiem – nie był w tych 
staraniach osamotniony.

też posłowie związani korzeniami z Ziemią Le-
żajską. I trzeba im złożyć wyrazy unania – panu 
Zbigniewowi Rynasiewiczowi, który jest też 
obecnie przewodniczącym sejmowej Komisji 
Infrastruktury oraz panu marszałkowi Józefowi 
Zychowi, który jest gorącym orędownikiem tej 
inwestycji i wspierał wszelkie nasze zabiegi.

kilka lat, więc jeszcze trzeba się uzbroić 
w cierpliwość. 

Chciałbym doczekać jej realizacji. Myślę, że 
jest to pragnienie wielu mieszkańców. Wtedy 
ulica Mickiewicza w pewnym sensie mogłaby 
się stać niemal deptakiem prowadzącym od 
bardzo pięknie utrzymanego Rynku poprzez 
wspaniale odremontowany dwór starościński 
do Sanktuarium Maryjnego i klasztoru ojców 
bernardynów. Znikną z niej potężne tiry, huk, 
spaliny... Leżajsk nabierze charakteru miasta 
uzdrowiskowego - w zasadzie wszystkie inne 
warunki już ma: czyste powietrze, lasy, kry-
staliczna woda. Tak, ta obwodnica to sprawa 
numer jeden, cel nadrzędny.

krystalicznie czystej 
wodzie. Czy aby na pewno Leżajsk nadal 
będzie ją miał?

problem miasta Leżajska, ale także i gminy 
Leżajsk. Próby rozwiązania tego tematu po-
dejmowane są przez nas od paru lat. Niestety, 
jak na razie bez rezultatu.

tym, że na terenie park techno-

logiczny w gminie Leżajsk ma zająć tereny, 
które znajdują się w strefie ochronnej złóż 
wody pitnej dla mieszkańców Leżajska. Czy 
samorząd miasta Leżajska jest przeciwny 
powstaniu tego parku?

ani Rada Miejska nie jesteśmy tej inicjatywie 
przeciwni. Wręcz odwrotnie, jesteśmy za po-
wstaniem parku. Przecież to potężny dopływ 
żywej gotówki do tego regionu tak bliskiego 
przecież centrum miasta! Szansa na nowe miej-
sca pracy zarówno dla mieszkańców gminy jak 
i miasta! Jedynym jest zabezpieczenie ujęć wody 
dla miasta Leżajska, a także dla Browaru. Bo 
jaka perspektywa czeka nas, jeśli te ujęcia zo-
staną zanieczyszczone? Mieszkańcy z wiadrami 
przy beczkowozach, a Browar na Ukrainie?!

jeśli pogorszy się jakość wody, głównego 
składnika produkcji piwa, Browar w Leżaj-
sku zostanie zlikwidowany.

Browarze pracuje ponad 400 osób. 
W trzech halach (nie magazynowych jak 
mówiono na początku, tylko produkcyjnych) 
w Parku Technologicznym Stare Miasto ma 
pracować 100 osób. Rachunek jest prosty. Poza 
tym nie możemy dopuścić do tego, by narażać 
mieszkańców Leżajska na to, ze zabraknie im 
dobrej, źródlanej wody pitnej. I teraz, jeśli 
weźmiemy pod uwagę to, co się stało w nie tak 
odległym mieście jak Nisko, gdzie ujęcia wody 
dla tego miasta zostały skażone bakteriami coli 
i praktycznie rzecz biorąc miasto zostało wyłą-
czone z sieci wodociągów publicznych. A jeśli 
poprzez lokalizację parku technologicznego 
w obszarze ujęć wody dla Leżajska, nastąpiłoby 
ich skażenie, to skąd Leżajsk miałby tę wodę 
wziąć? Z zanieczyszczonego Sanu? Z Florydy? 
Nie mogę zrozumieć takiego „podejścia na pięć 
minut”, bo przecież ta woda jest najcenniejszym 
skarbem tego miasta – czysta, krystaliczna, nie 
wymagająca żadnych filtrów. A trzeba sobie 
zdawać sprawę z tego, że poziom wód grunto-
wych w Leżajsku tak się obniżył, iż praktycznie 
na terenie miasta nie ma ani jednej czynnej 
studni starego typu.

patową.

tak w istocie jest.

sensowne wyjście.

może 
innej lokalizacji studni głębinowych, stworze-
niu nowych ujęć.

tzw. soczewkę 
wodną, która występuje w tym terenie i można 
ją wykorzystać.

co?

próby zabezpieczenia interesów miasta poprzez 
lokalizację nowych studni, czyli rozmowy 
pomiędzy miastem, MZK i Urzędem Gminy 
Leżajsk skończyły się niepowodzeniem. Rada 
Gminy po prostu nie podjęła dialogu. Upór 
wójta gminy Leżajsk pana Tołpy spowodował, 
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że praktycznie stoimy w miejscu. Pierwszy 
termin oddania parku technologicznego 
przypada na czerwiec tego roku; został on, 
dzięki staraniom wielu ludzi i zarządu gminy 
przedłużony do października. Dziwi mnie 
to bezceremonialne, bezkrytyczne i krótko-
wzroczne podejście do tematu. I to, że zarząd 
gminy sprawców opóźnienia w tej materii szuka 
wszędzie, tylko nie u siebie.

„Golono, strzyżono”. Żona w walce z mę-
żem wolała stracić życie, by jej racja była 
na wierzchu – z nad fal odmętu, gdy już nie 
mogła mówić, wyciągała rękę z nożycami. 
Mam nadzieję, że problem parku i wody 
zostanie jednak rozwiązany z korzyścią dla 
wszystkich.

zacięciem w tej materii. Doszukiwałem się 
źródeł tak przyjętych postaw osób związanych 
bezpośrednio z tworzeniem parku. Myślę, że 
tkwią one w mentalności tych, którzy przed 
kilkoma laty oburzeni byli propozycją z naszej 
strony dotyczącą poszerzenia granic miasta.

tylko miejscem zamieszkania nie są związa-
ni z Leżajskiem, wciąż chcieliby, aby była to 
sprawa aktualna. 

z prośbą o przyłączenie zamieszkiwanych przez 
nich terenów do Leżajska. Podjęli te starania, 
bo nawet parafię mają w Leżajsku – należą do 
kościoła farnego. Prowadziliśmy na ten temat 
rozmowy z radnymi i burmistrzem. W toku 
dyskusji doszliśmy do wniosku, że nie jest to 
czas na zmianę granic Leżajska. Mamy przed 
sobą tyle zadań, które do końca kadencji trzeba 
zrealizować, że na rozpraszanie się jeszcze wo-
kół spraw związanych z reformą administracji 
terenowej nie możemy sobie pozwolić. Niech na 
razie ten stan pozostanie. Sądzę, że rozwój bu-
downictwa w naturalny sposób zatrze nieco te 
granice. A wcześniej czy później przewidywana 
reforma administracyjna zlikwiduje te paranoje 
geodezyjne, które powoduję, że jedna strona 
ulicy to jeszcze Leżajsk, a druga już Wierzawice. 
Teraz trzeba się skupić na najważniejszych pro-
blemach dla miasta: obwodnica, czysta woda, 
rozwój strefy ekonomicznej, w której zaistniał 
kolejny nowy zakład produkcyjny Netkom, 
nowe ulice w mieście. 

o optymistyczny akcent. 

pierwszych miast 
w województwie podkarpackim, w którym 
budżet na rok 2008 został uchwalony jeszcze 
w roku 2007 i pierwszym, w którym burmistrz 
otrzymał absolutorium. Uważam, iż jest to 
sukces zarówno burmistrza jak i Rady, która 
w większości działań jednoosobowego zarządu 
posiada moc stanowiącą. Dziękuję wszystkim. 
A mieszkańcom Leżajska chcę pogratulować, 
że dobrze wybrali zarówno burmistrza, jak 
i radnych, którzy z sobą współpracują ku ogól-
nemu pożytkowi.

Rozmawiała 
 Barbara Woś-Lisiecka          

-
żajskiem zawodowo jako prezes Zarządu 
BMF Polska. 

dawnego Instalu został inwestor niemiecki 
Bürener Maschinenfabrik.

-
kładzie?

produkcyjne, wymieniliśmy zużyty park ma-
szynowy, poprawiliśmy standard pomieszczeń 
socjalnych dla pracowników. I pracujemy 
pełną parą na dwie zmiany, a w wyjątkowych 
sytuacjach na trzy. Zatrudniamy 191 osób. 
Produkujemy urządzenia do filtracji olejów, 
chłodziwa itp. dla zakładów produkujących sil-
niki samochodowe oraz podzespoły plastikowe 
przede wszystkim do automatów pieniężnych.

-
rowca. Jego budowę planujemy rozpocząć na 
początku przyszłego roku. A przed zakładem 
chcemy zbudować porządny parking. Aktualnie 
pracujemy nad bardzo poważnym kontraktem 
związanym z wyrobem podzespołów plastiko-
wych. Jeśli go podpiszemy, będziemy budowali 
drugą halę produkcyjną, a zatrudnienie wzrośnie 
automatycznie o 20 – 30 procent. W dalszym 
ciągu inwestujemy w park maszynowy. Ostatnio 
sprowadziliśmy kolejną wypalarkę laserową, 
w połowie roku mamy otrzymać nową prasę 
krawędziową. Zakład się rozwija.

-
czech.

Bürener Maschinenfabrik. Zostałem oddele-
gowany do Leżajska, ponieważ znam polską 
obyczajowość i język. Jako dziecko mieszkałem 
w Polsce.

Zawsze pasjonowały mnie dwie dyscypliny 
- piłka nożna i wioślarstwo. I obie uprawiałem. 
Ale po pięciu latach zdecydowałem się na piłkę 
nożną. 

pozwoliła mi na wyczynowe uprawianie sportu. 
Ale to już jest historia.

-
szym ciągu mnie interesuje Bundesliga, polska 
liga, w ogóle piłka europejska.

jest pan mocno związany z naszym Klubem 
„Pogoń”. 

na prezesa „Pogoni”. Było to po jesiennej run-
dzie, kiedy w drużynie panowała niezbyt dobra 
atmosfera. Potrzebny był dopływ świeżej krwi, 
zmiany. I dlatego po zastanowieniu się zgodzi-
łem się zostać prezesem Klubu, chociaż czasowo 
jestem trochę ograniczony.

-

ne na większą liczbę osób. Łatwiej się pracuje. 
Mamy w tej chwili ludzi bardzo zaangażowa-
nych, z czego się bardzo cieszę.

 Większych ruchów transferowych po 
tej rundzie jesiennej nie było, bo możliwości 
finansowe Klubu są ograniczone. I było to 
dobre pociągnięcie. Myślę, że tę wiosenną 
rundę powinniśmy zakończyć z honorem. 
A potem stworzyć drużynę opartą na własnych 
wychowankach.

-
wadzać do pierwszej drużyny graczy z młod-
szych zespołów „Pogoni”. Może nie od początku 
meczu grają, ale już wchodzą na boisko. To jest 
moja wizja: żeby młodzieży tu urodzonej i tu 
trenującej dać szanse w rodzimej drużynie. Piłka 
nożna to gra zespołowa – pierwsza jedenastka, 
trener, zawodnicy rezerwowi muszą być zżyci 
z sobą, stanowić jakby jedną rodzinę, inaczej 
wyników nie będzie.

budowę nowego boiska. 

treningowe z nawierzchnią ze sztucznego two-
rzywa, jakimi się cieszą od wielu lat zawodnicy 
w większości krajów Europy to spełnienie 
marzeń. Jest też w planie przebudowa trybun 
na stadionie. Drewniane ławeczki zostaną za-
stąpione wygodnymi krzesełkami. Kibice będą 
mogli czuć się komfortowo oglądając mecze 
„Pogoni”. 

pracy Zarządu Klubu?

gdzie trenować i żeby mieli na stadionie dobrą 
murawę. Jeździłem trochę po różnych miejsco-
wościach, widziałem różne stadiony i muszę 
przyznać, że nasz ma całkiem dobrą murawę. 
Jeśli w nią jeszcze trochę zainwestujemy, nie 
będzie powodów do narzekania. Mam nadzieję, 
że uda się też doprowadzić budynek przy stadio-
nie do lepszego stanu, bo goście przyjeżdżają na 
mecze i oceniają.

-
dzo liczy na przychylność sponsorów. 

sponsorem jest Browar Leżajsk. W drugiej 
kolejności jest miasto i BMF Polska. Mam 
wrażenie, że zainteresowanie Klubem ze strony 
innych zakładów w mieście jest małe. A dla nas 
każda pomoc, nawet najmniejsza, jest wielką 
sprawą. Więc mam osobistą prośbę o większe 
zaangażowanie nawet małych firm. Mamy 
dużo miejsca na reklamę, możemy ją umieścić 
na stadionie. W końcu ta drużyna reprezentuje 
nasze miasto! Dostaje skrzydeł, gdy widzi, że 
zainteresowanie nią rośnie. Gdyby doping ki-
biców nie był potrzebny zawodnikom, graliby 
przy pustych trybunach. 

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Rozmowa z Prezesem Klubu „Pogoń” Andreasem Wielosinskim
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...młodego chłopca, własnego 
bohatera, który urodził się i prze-
żył całe, swoje krótkie życie w Ku-
ryłówce - Franciszka Kycię, ucznia 
Gimnazjum w Leżajsku, który w li-
stopadzie 1918 roku pospieszył do 
„Orląt”, do obrony Lwowa i ofiarę 
z życia własnego dla Ojczyzny uczy-
nił.

Wczesnym rankiem 28 kwietnia, długi 
korowód młodzieży, uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Kuryłówce przemaszerował 
przez wieś, by wraz ze swoim dyrektorem i na-
uczycielami na czele w skupieniu zająć miejsca 
w ławach tarnawieckiego kościoła. Odświętna 
Msza św., odświętna atmosfera, bo to inaugura-
cja uroczystości nadania imienia Publicznemu 
Gimnazjum w Kuryłówce. 

Mszę św. celebrowali Ks. Franciszek 
Goch Proboszcz Tarnawieckiej Parafii oraz Ks. 
Wikary Lesław Pelc. Homilię do młodzieży 
wygłosił ksiądz Proboszcz. Mądre, wzruszają-
ce słowa o odpowiedzialności, odwadze życia 
w prawdzie, o szacunku i miłości do sztandaru, 
który stanie się godłem szkoły i każdego jej 
ucznia, „bo sztandar z szacunkiem, na baczność 
witamy, bo ucałujemy jego kraj, bo żołnierz na 
polu bitwy bronił swego sztandaru do końca, 

bo sztandar to honor, to wolność i patriotyzm.” 
W chwilę zamyślenia i ciszy po wysłuchanej 
homilii popłynęły dźwięki skrzypiec czyste, 
proste i piękne, i jakże dobrze wszystkim 
znane. Potem nasze pieśni religijne śpiewali 
uczniowie Gimnazjum. Po Mszy św. procesję 
na pobliski cmentarz, do grobu Franciszka Kyci 
oraz modlitwę za jego duszę poprowadzili obaj 
księża celebranci, a na zakończenie uczniowie 
przybrali grób kwiatami i zapalili znicze.

W samo południe 29 kwietnia, czyli dnia 
następnego, sala gimnastyczna Publicznego 
Gimnazjum zapełniła się zaproszonymi na 
uroczystość gośćmi oraz młodzieżą szkolną. 
Przy wtórze werbli na salę weszły poczty sztan-
darowe ZSL w Leżajsku i OSP w Kuryłówce. 
Teraz wszyscy obecni „ na baczność ”, gromko 
i z  powagą odśpiewali Hymn Państwowy . I tak 
to właśnie rozpoczęła się uroczystość nadania 
imienia Franciszka Kyci bezimiennemu do 
dnia dzisiejszego Publicznemu Gimnazjum 
w Kuryłówce.

Zaproszonych gości powitał dyrektor 
szkoły Waldemar Fus. Ze wzruszeniem mówił 
o doniosłości zdarzenia tego dnia, o tym, że 
to właśnie szkoła buduje tradycję i łączność ze 
środowiskiem poprzez postać jej patrona, że 
być godnym wybranego bohatera, to starać się 
żyć jak on, być takim jak był Franek Kycia. To
o tym właśnie mówią i zawsze mają uczniom 
przypominać sentencje wyhaftowane na no-

wym sztandarze: „sapere aude” – to znaczy 
(dosł.) ”miej odwagę być mądrym” oraz „me-
moria nostri durabit si vita meruimus” - czyli 
(dosł.) ”pamięć o nas trwać będzie jeśli życiem 
zasłużyliśmy”.

Po krótkiej prezentacji sylwetki patrona 
przyszła kolej na ceremonię nadania imienia 
szkole. Aktu tego dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Kuryłówka Krzysztof Leja od-
czytując Uchwałę Rady Gminy w tej sprawie.

Od momentu odczytania i przekazania 
dokumentu na ręce dyrektora szkoły, Publiczne 
Gimnazjum w Kuryłówce  przyjęło oficjalnie 
imię Franciszka Kyci. 

Czas na wprowadzenie sztandaru. Starania 
o pozyskanie pieniędzy na jego wykonanie 
podjęli rodzice uczniów szkoły a dzięki ofiar-
ności społeczeństwa udało się cel ten w pełni 
osiągnąć. A zatem sztandar szkoły wprowadzić! 
Wchodzi poczet sztandarowy, zaś Przewodni-
cząca Rady Rodziców Beata Kamińska prosi 
teraz Ks. Proboszcza Franciszka Gocha, „aby 
uświetnić tradycję i podkreślić doniosłość ce-
remonii”, o dokonanie aktu jego poświecenia. 
To kolejna, wzruszająca chwila uroczystości, bo 
modlitwa, bo poświęcenie i pobłogosławienie 
sztandaru, bo refleksyjne, mądre słowa i cześć 
mu oddana przez naszego duszpasterza.

Po odczytaniu przez przedstawicielkę Rady 
Rodziców aktu fundacji sztandaru nastąpiło 
złożenie podpisów i tradycyjnie, symboliczne, 

...a na patrona mu wybrali...
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własnoręczne wbicie gwoździ przez funda-
torów.

Teraz rodzice, w imieniu fundatorów, prze-
kazują sztandar na ręce dyrektora szkoły, by 
służył godnie całej szkolnej społeczności, temu 
i przyszłym pokoleniom uczniów. A uczniowie? 
W postawie „na baczność”, z uniesioną prawą 
ręką powtarzają za swoim dyrektorem słowa 
ślubowania na ten sztandar i temu sztandarowi, 
który od tej chwili staje się ich obowiązkiem, 
dumą i symbolem wiernej przynależności do 
społeczności uczniowskiej Publicznego Gim-
nazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce. 

A teraz słowa skierowane  do naszych 
gości, czas najwyższy na prezentację, bo przed 
wyprowadzeniem pocztów sztandarowych, 
kończącym część oficjalną uroczystości, głos 
zabrali właśnie oni. A byli to: Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku Stanisław Bartnik, Starosta Leżaj-
ski Robert Żołynia, Wizytator Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie Krystyna Czubara,
w imieniu Posła na Sejm RP Zbigniewa Ry-
nasiewicza jego asystent Krzysztof Kolano,
Wójt Gminy Kuryłówka ,
emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Kuryłówce, wielki patriota Kuryłówki 
i uczestnik społecznego zespołu do sprawy 
o nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum 
w Kuryłówce - Eugeniusz Josse.

Należy tu przedstawić także pozostałych 
gości zaproszonych, którzy przybyli na uroczy-
stość. I tak: kombatantów reprezentował Feliks 
Zachara, Radę Gminy w Kuryłówce jej Prze-
wodniczący Krzysztof Leja i Wiceprzewodni-
czący Wiesław Socha, dalej byli to: Zastępca 
Wójta Kuryłówki Ryszard Ski-
ba, Komendant Gminny OSP 
i Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Roman Szałajko, Jan 
Bzdoń przedstawiciel rodziny 
Franciszka Kyci, Proboszcz 
Parafii Tarnawieckiej Ks. Fran-
ciszek Goch, Proboszcz Parafii 
Kolonia Polska Ks. Stanisław 
Sroka, Proboszcz Parafii Bystre 
Ks. Janusz Granda, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Dąbrowicy 
Małgorzata Leja, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 
Woli Danuta Działo, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kulnie 
Beata Wójtowicz, Dyrektor 
GOK w Kuryłówce Krystyna 
Dudek, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Kuryłówce Janusz 
Bazan, Dyrektor Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół Józef 
Błoński, Kierownik GOPS 
w Kuryłówce Alicja Kycia,
emerytowany Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Kuryłówce 
Tadeusz Bazan, emerytowany 
Dyrektor Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół Józef Wlaź, Zbi-
gniew Tryka, Damian Tryka, 
Aleksandra i Ryszard Janiccy, 
Nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej w Kuryłówce, KGW w Ku-

ryłówce reprezentowała Ludwika Skiba, a byli 
z nami też przedstawiciele OSP w Kuryłówce. 
Donośna, energiczna komenda - „baczność 
”i „poczty sztandarowe szkół wyprowadzić” 
zakończyła tę część uroczystości. 

I gdy tylko przebrzmiało, i gdy ledwie 
ucichły tupoty i szurania, pieśnią „Gaude, 
mater Polonia” – „Raduj się, matko Polsko” 
rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu 
uczniów szkoły. W ciszy słuchaliśmy wyko-
nania trzynastowiecznego hymnu ku czci 
św. Stanisława (uświetniającego często nasze 
święta narodowe i uroczystości akademickie), 
śpiewanego przez chór uczniowski, na głosy, 
a cappella, z wielką powagą i talentem. Nar-
racja historyczna, recytacje najpiękniejszych 
wierszy, pieśni patriotyczne, raz wyśpiewane 
przez solistów, innym zaś razem ogniście wy-
dmuchane przez muzyków Orkiestry Dętej 
kuryłowskiego GOK-u, dobrze zagrane przez 
młodych , uczniowskich aktorów, jakby wyjęte 
z życia patrona szkoły obrazki jego ostatnich 
dni. Oto jak było. 

Część artystyczną zakończyło symboliczne 
zapalenie lampek i ustawienie na scenie pro-
stego, brzozowego krzyża. Te lampki to hołd 
i wspomnienie wszystkich młodych bohaterów 
Lwowa, Orląt, a ten prosty krzyż to wyraz 
cichej, nie szukającej sławy, ofiary z jaką bez 
wahania oddawali krew i życie ukochanemu 
miastu i Ojczyźnie, tak jak Franciszek Kycia 
- patron Publicznego Gimnazjum w Kury-
łówce. 

Uroczystość przygotowali nauczyciele gim-
nazjum: Panie Alina Dworniczak i Elżbieta 
Szumiło - scenariusze oraz przygotowanie 
sceniczne młodzieży, prowadzenie uroczysto-
ści - Pani Joanna Serkiz, oprawa muzyczna 
- Pan , scenografia - Pani 
Małgorzata Sztyrak.

I tyle? Nie drogi czytelniku, jeszcze nie 
koniec! Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. 
Franciszka Kyci w Kuryłówce Waldemar Fus, 
który napracował się najbardziej i czuwał nad 
całością od pierwszego dnia aż do uroczystego 
finału ( czyli przez cały, miniony rok),  ciepło 
i serdecznie podziękował wszystkim gościom 
za przyjęcie zaproszeń, społecznemu zespołowi 
założycielskiemu do sprawy nadania patrona 
szkole, którego był także szefem, za pomoc 
w przeprowadzeniu przedsięwzięcia (w zespole 
działali: Eugeniusz Josse, Roman Szałajko, Jó-
zef Błoński, Elżbieta Szumiło, Marek Latawiec, 
Aleksandra Janicka) oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym we wspólnym dziele i zapro-
sił obecnych na poczęstunek przygotowany 
przez Panie z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Zajadając się przygotowanymi i po mi-
strzowsku zaserwowanymi smakołykami, pró-
bowałam pozbierać myśli i ogarnąć to wszystko, 
czego byłam świadkiem, i co przeżyłam w ciągu 
ostatnich dni kwietnia 2008 roku. Teraz zaś 
nieudolnie spróbowałam Wam drodzy Czy-
telnicy o tym opowiedzieć.

     
Aleksandra Janicka
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Zwani są strażnikami żywiołów i rycerza-
mi Świętego Floriana. Pełnią zaszczytną ale 
i niezwykle niebezpieczną i odpowiedzialną 
funkcję. Mowa tu o strażakach, którzy corocz-
nie w dniu 4 maja, obchodzą swoje święto. 

Zgodnie z kilkuletnia tradycją gminne 
obchody Dnia Strażaka połączono z 217 rocz-
nicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczął przemarsz Orkie-
stry Dętej, strażaków z pocztami sztandaro-
wymi, przedstawicieli władz gminnych, po-

  
wiatowych i zaproszonych gości do parafial-
nego kościoła, gdzie odprawiono Mszę Świętą 
w intencji Ojczyzny, Strażaków i ich rodzin. 
Prosząc o wstawiennictwo swojego patrona 
- świętego Floriana, strażacy dziękowali za 
opiekę i prosili o szczęśliwą i bezpieczną służ-
bę. Nabożeństwo odprawił i okolicznościową 
homilie wygłosił ksiądz proboszcz Antoni Pa-
wul. 

Po Mszy strażacy formując kolumnę udali 
się pod figurę Świętego Floriana, a następnie 

na grodziski cmentarz, gdzie pod obeliskiem 
„Pamięci tym,   którzy cierpieli i oddali swe 
życie za Ojczyznę”, Wójt Gminy - Jacek 
Chmura i przedstawiciel posła Zbigniewa Ry-
nasiewicza - Andrzej Chmura złożyli wiązan-
ki kwiatów. Przez wzgląd na nienajlepszą po-
godę, jaka towarzyszyła podczas obchodów, 
dalsze uroczystości przeniesiono do Ośrodka 
Kultury. 

Wójt Gminy w imieniu własnym i całej 
społeczności grodziskiej, na ręce strażaków 
złożył serdeczne życzenia, dziękując za po-
stawę i uświetnianie gminnych imprez i uro-
czystości. Swoje przemówienie i życzenia dla 
strażaków wygłosił również Prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP - Józef Majkut oraz Pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP w Grodzisku 
Dolnym - Włodzimierz Majkut. 

Najbardziej zasłużeni druhowie strażacy 
otrzymali medale i odznaczenia. Złoty me-
dal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: 
Burszta Stanisław, Papak Danuta, Kruk Sta-
nisław, srebrny medal: Krajewski Józef, Szpila 
Maria, Maj Andrzej, Papak Wiesław, Mosz-
kowicz Stanisław, Wikiera Józef, Jóżyniec Ja-
nina, Anna Stopyra, a brązowy: Salwach An-
drzej, Krajewski Tadeusz, Konieczny Edward, 
Tysz Barbara, Grzywna Andrzej. 

Druhowie otrzymali także odznaczenia 
dla „Wzorowych strażaków” i za wysługę lat.

MH

Przemarsz ulicą 
do kościoła

Wójt Gminy Jacek Chmura i Wicestarosta Leżajski Józef Majkut wręczają odznaczenia
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GMINA  GRODZISKO  DOLNE

Na początku bieżącego roku Gmina Gro-
dzisko Dolne złożyła wniosek o dofinanso-
wanie inwestycji sportowej oraz placu zabaw 
dla dzieci, w ramach programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”, ogłoszonego przez Ministra 
Sportu i Turystyki. Dzięki usilnym staraniom 
Wójta, Gmina Grodzisko Dolne znalazła się 
w gronie pierwszych samorządów, w których 
będzie realizowany niniejszy program.

W swoich założeniach program przewidu-
je wybudowanie kompleksu 2 nowoczesnych 
boisk sportowych o nawierzchni sztucznej. 
Boisko piłkarskie (o wymiarach 30 x 62m) 
ma być pokryte trawą syntetyczną (wysokość 
minimum 5cm), wyposażone w bramki, cho-
rągiewki przegubowe - musi być ogrodzone 
i oświetlone. Drugie, boisko wielofunkcyjne 
(o wymiarach 18 x 32m) i nawierzchni poli-
uretanowej lub trawy syntetycznej (wysokość 
minimum 1,5cm), przeznaczone będzie m.in. 
do koszykówki, siatkówki i tenisa stałowego. 
Na boisku zostaną zainstalowane stalowe kosze 
do piłki koszykowej (z regulowaną wysokością) 
i siatka do piłki siatkowej. Powstanie ogrodze-

    
  
  

     
  

   
   

  
     

  
   

   
   

  
    

  

 

 

nie, oświetlenie i plac zabaw dla dzieci. 
Wybudowanie w/w boisk i placu zabaw 

wraz z ich pełnym wyposażeniem, ogrodze-
niem, oświetleniem oraz budynkiem sanitar-
no-szatniowym, pozwoli na aktywne upra-
wianie sportu i rekreacji przez wszystkich 
mieszkańców naszej lokalnej społeczności 
i znacznie poprawi lokalną infrastrukturę 
sportową. Koszt przewidywanej inwestycji 
szacuje się na ok. 1 milion złotych.

 Realizacja programu oznacza pozyskanie 
kwoty ok. 660.000 zł ze środków zewnętrz-
nych na sfinansowanie tej inwestycji (ok. 
330.000 zł ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego oraz 
330.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki). Dzięki uzyskanemu wsparciu po-
wstaną na terenie naszej gminy 2 nowoczesne, 
funkcjonalne boiska o sztucznej nawierzchni. 
Kompleks sportowy będzie zlokalizowany 
w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Grodzisku 
Dolnym. Powstałe boiska będą ogólnodostęp-
ne, a korzystanie z nich będzie bezpłatne. 

Gmina Grodzisko Dolne zapewni bieżące 

   

utrzymywanie obiektów oraz trenera środo-
wiskowego, na okres minimum 20 lat, który 
będzie organizował i koordynował wszystkie 
zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach oraz 
będzie czuwał nad przestrzeganiem porządku 
i bezpieczeństwa na obiekcie. 

Dokładne informacje o planowa-
nych obiektach, ich parametrach, progra-
mie można znaleźć na stronie internetowej 
www.orlik2012.pl

GW

Tak można nazwać wyniki grodziskich 
kolarzy po pierwszych startach tego sezonu. 
Po bardzo ciężko przepracowanej zimie, bar-
dzo krótko nasi kolarze kazali nam czekać na 
chwile radości i bardzo dobre wyniki. 

W sobotę 10 maja wzięli udział w mara-
tonie kolarskim z cyklu imprez „Cyklokarpa-
ty”. Nasz czołowy zawodnik Tomasz Kulpa, 
w kategorii do lat 16 pojechał jak prawdziwy 
zawodowiec, z ogromną przewagą nad dru-
gim zawodnikiem wygrał wyścig. Blisko 6 
minut po nim, na mecie zameldował się drugi 
z naszych zawodników Rafał Matuszek, który 
startując w kategorii do lat 19 zajął bardzo do-
bre 8 miejsce. 

Ciekawostką był start Jacka Szczepanika 
(trenera i opiekuna grodziskich kolarzy), który 
wystartował pierwszy raz po ośmiu latach roz-
stania z zawodowym kolarstwem. Możemy tu 
mówić o sporej niespodziance, gdyż startował 
w najcięższej kategorii – czyli elicie mężczyzn 
(19-30 lat). W stawce ponad 70-ciu zawodni-
ków zajął 20-ste miejsce. 

Trasa maratonu przebiegała głównie dro-
gami fortecznymi Twierdzy Przemyśl, a za-
razem bardzo malowniczej krainie, jaką jest 
Pogórze Przemyskie – start w Przemyślu przez 

Prałkowce, Zalesie, górę Helicha, Kruhel, 
Zniesienie, Przemyśl. Trasa była bardzo cięż-
ka wytrzymałościowo jak również technicznie 
– trzy bardzo długie 5 kilometrowe podjazdy 
i szybkie zjazdy często w błocie i wodzie. 

Na następny dobry start czekaliśmy tylko 
jedną dobę. Już w niedzielę Grodziszczanka 
startowała w Pucharze Polski MTB w Tarno-
górze, gdzie obecna była czołówka Polskiego 
kolarstwa. Tu jeszcze raz bezkonkurencyjny 
okazał się młodszy junior Tomasz Kulpa, któ-
ry i tym razem zwyciężył w swojej kategorii, 
otrzymując puchar od patrona honorowego 
wyścigu, pana posła Zbigniewa Rynasiewi-
cza. 

Ciężkie i długie przygotowania opłaciły 
się również pozostałym zawodnikom Gro-
dziszczanki. Karol Dąbek na finiszu wywal-
czył z kilkuosobowej grupy pierwsze miejsce, 
co ostatecznie pozwoliło mu zająć miejsce 
trzecie. O podium otarł się jeszcze Rafał Ma-
tuszek, zajmując dobrą czwartą lokatę. Tym 
samym wszyscy zawodnicy zdobyli ważne 
punkty w Pucharze Polski i stali się liczącą się 
grupą w kolarstwie polskim. 

Mamy nadzieję, że po tak fantastycznym 
rozpoczęciu sezonu łatwiej będzie zdobyć ko-

lejnego sponsora, który będzie mógł się zare-
klamować dzięki wyczynom naszych kolarzy.

W najbliższym czasie zawodników chcemy 
wyposażyć w nasze własne stroje klubowe, lecz 
i do tego potrzebujemy jeszcze jednego sponsora, 
którego logo zobaczymy na pewno na klubowych 
strojach - powiedział Jacek Szczepanik.

JSZ

Puchar dla Tomasza Kulpy
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Uroczyste otwarcie i poświęcenie Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Jel-
nej, które odbyło się 14 maja 2008r. było 
dla  uczestników i pracowników Domu 
dniem szczególnym, gdyż swoje osiągnię-
cia i sukcesy mogli z radością zaprezento-
wać przybyłym gościom.

Święto rozpoczęła Msza Święta, którą 
w intencji uczestników i pracowników Domu 
odprawił O. Ksawery Ogórek - Proboszcz Pa-
rafii w Jelnej.

W uroczystości wzięły udział delegacje 
władz wojewódzkich, powiatowych, gmin-

nych oraz Radni Rady Powiatu Leżajskiego. 
Przybyli również przedstawiciele z zaprzyjaź-
nionych ośrodków terapeutycznych z woje-
wództwa podkarpackiego, pracownicy ośrod-
ków pomocy społecznej, PCPR w Leżajsku, 
przedstawiciele straży pożarnej i policji oraz 
przyjaciele, rodzice i rodziny uczestników 
Domu.

Po przywitaniu zaproszonych gości, na-
stąpiło uroczyste otwarcie Domu przez Pana 
Dariusza Tracza - Dyrektora Wydziału Poli-
tyki Społecznej w Rzeszowie, Pana Roberta 
Żołynię - Starostę Leżajskiego, Pana Jana 

Kulę - Przewodniczącego Rady Powia-
tu Leżajskiego oraz Panią Danutę Ku-
rzyp - Kierownika ŚDS w Jelnej. Aktu 
poświęcenia ośrodka dokonał Ks. Józef 
Łobodziński Dziekan Dekanatu Leżaj-
skiego.

Imprezę uświetnił występ arty-
styczny uczestników Domu, którzy 
podziękowali wszystkim osobom 
i instytucjom zaangażowanym w re-
mont budynku. W kolejnych scenach 
montażu słowno – muzycznego przed-
stawili ważne wydarzenia z historii 
ośrodka. Uwieńczeniem  ich występu 
było wykonanie piosenki „Cudow-

   
   

nych Rodziców mam”, poprzez którą wyrazili 
wdzięczność i miłość swoim najbliższym. To
wykonanie wzruszyło nie tylko rodziców, lecz 
licznie zgromadzonych gości.

Za pomoc w organizacji imprezy społecz-
ność Domu serdecznie dziękuje: Powiatowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jelnej, Sołtysowi wsi Jelna, 
Panu Januszowi Krzemińskiemu, Wolonta-
riuszom, Zakładowi Przetwórstwa Owocowo 
– Warzywnego „POLTINO” oraz Browarowi 
Leżajsk.

Uczestnicy i pracownicy ŚDS w Jelnej

Kierownik ŚDS Danuta Kurzyp wita 
zaproszonych gości

Dnia 12 marca 2008 r. w auli Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku odbyła się już piąta 
edycja Międzyszkolnego Powiatowego Konkur-
su ,,Ziemia Leżajska w przeszłości i dziś”, któ-
ry otworzyli: Starosta Leżajski Robert Żołynia 
i Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku Mieczysław Sroka. Konkurs, cieszący się 
dużym zainteresowaniem, przeznaczony jest dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu le-
żajskiego. Cel konkursu to rozbudzanie wśród 
młodzieży zainteresowania historią własnego 
regionu, przeszłością naszej ,,małej ojczyzny”,  
ale również współczesnym jej rozwojem .

 Piąta edycja konkursu zgro-
madziła 73 uczestników z Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku, Ze-
społu Szkół w Nowej Sarzynie i Ze-
społu Szkół Technicznych w Leżaj-
sku. Uczniowie startujący w kon-
kursie mieli za zadanie rozwiązanie 
testu dotyczącego zarówno historii, 
jak i teraźniejszości naszej ziemi 
leżajskiej. Komisja konkursowa 
w składzie: Ewa Chmiel, Maria Ku-
szaj-Baftijari, Wiesław Naróg i Aga-
ta Zygmunt wyłoniła laureatów któ-
rymi zostali: Piotr Zygmunt (I miej-

sce) z ZSL w Leżajsku,  Patrycja Pudełkiewicz 
(II miejsce –ZSL Leżajsk ), Łukasz Butyński 
(III miejsce –ZST Leżajsk); kolejne miejsca za-
jęli Marcin Matuszek (ZST ), Krzysztof Moskal 
(ZST ), Mateusz Dudek (ZST), Grzegorz Jasz-
czycha (ZST), Anna Kulec (ZS Nowa Sarzyna), 
Justyna Kulec (ZS Nowa Sarzyna) i Natalia 
Heliniak (ZSL) .

Uroczyste podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród, które ufundowali: Poseł na Sejm 
Zbigniew Rynasiewicz, Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku, Burmistrz Miasta Leżajska i Dy-
rektor ZST w Leżajsku, odbyło się 7 kwietnia 

  
    

2008 r. w Zespole Szkół Technicznych w Le-
żajsku .

W uroczystości wręczenia nagród laure-
atom udział wzięli Starosta Leżajski Robert Żo-
łynia, Burmistrz Miasta  Leżajska Piotr Urban, 
Dyrektor ZST w Leżajsku Mieczysław Sroka. 
Pana Posła Zbigniewa Rynasiewicza reprezen-
tował sekretarz Krzysztof Kolano. Zwycięzcom 
złożono gratulacje i życzenia sukcesu w szkole 
i kolejnych edycjach konkursu . Konkurs przy-
gotowali i przeprowadzili Maria Kuszaj-Baftija-
ri, Wiesław Naróg i Agata Zygmunt.
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Witam Czytelników „Kuriera Powiatowe-
go”! 

Nazywam się Agnieszka Lizak. Jestem 
uczennicą drugiej klasy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bolesława Chrobrego w Le-
żajsku. Klasa, której jestem członkiem, to kla-
sa o profilu europejsko - językowym. Jak sama 
nazwa wskazuje moje zainteresowania  wiążą 
się z tym kierunkiem, a mianowicie chodzi tu 
o politykę. To co się dzieje na polskiej arenie 
politycznej jest dla mnie bardzo ważne, ponie-
waż jestem młodą osobą i to, w jaki sposób 
politycy kreują ówczesną rzeczywistość jest 
istotnym elementem mojego życia, gdyż w ich 
ręku spoczywa moja przyszłość. Wprowadza-
ne przez  posłów ustawy decydują o tym, czy 
przyszłe realia będą zarówno dla mnie, jak i dla 
moich rówieśników nowym, lepszym startem 
w dorosłość. Chęć przedstawienia własnych 
poglądów oraz uwypuklenie w klarowny spo-
sób tego, co nie podoba mi się na dzisiejszej 
scenie sejmowej, było bezpośrednim bodźcem 
do uczestnictwa w konkursie pod hasłem „Po-
seł naszych marzeń - szkic do portretu.” Ce-
lem tego projektu było wyłonienie dwudziestu 
ośmiu osób z województwa podkarpackiego 
na –XIV-tą Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
która odbędzie się na początku czerwca bie-
żącego roku. Napisana przeze mnie praca zo-
stała pozytywnie rozpatrzona przez Komisję 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i w taki oto 
sposób zostałam posłem. Jednakże osiągnięcie 
tego sukcesu nie było sprawą łatwą. Zostało 
ono okupione wieloma godzinami ciężkiej 
pracy. 

O samym konkursie dowiedziałam się 
od pani Wandy Skrzypczak, która uczy mnie 
wiedzy o społeczeństwie. Gdy przeczytałam 
polecenie projektu to od razu wiedziała, że 
muszę wziąć w nim udział. Spośród trzech 
tematów wybrałam ten, który mógł najlepiej 
ukazać priorytety, jakimi powinien kierować 
się nie tylko kandydat na posła, ale również 
ten, który nim już jest.  Tytuł mojej pracy 
brzmi: „Poseł w wybranym okresie historycz-
nym i współcześnie” - owym politykiem, któ-
ry jest dla mnie największym mężem stanu, 
jaki wydała na świat Polska to Jan Zamoyski. 
Na kartach pracy dosyć szczegółowo opisałam 
jego działalność oraz zasługi, które wyświad-
czył dla Rzeczypospolitej. Pisząc o moim bo-
haterze jednocześnie konfrontowałam XVI- 
wieczną rzeczywistość polityczną z obecnym 
stanem politycznym. Niestety wnioski mó-
wiły same za siebie. Ówcześni posłowie ciągle 
kierują się partyjniactwem, nie zawsze są od-
powiednio wykształceni, a przede wszystkim 
są gołosłowni. Ponadto nadmieniłam  te kry-

 

teria, które według mnie powinien spełniać 
kandydat na posła. Położyłam duży nacisk 
na wykształcenie posłów, odwagę cywilną, 
uczciwość i jakże ważną słowność. W koń-
cowej części mojej pracy przedstawiłam dwie 
opozycyjne postawy wśród polskiej młodzie-
ży- patriotyzm i kosmopolityzm. Podjęłam to 
zagadnienie, gdyż sądzę, że jest ono bardzo 
na czasie. Emigracja za chlebem, upadek zna-
czenia domu rodzinnego, czy też zły system 
szkolnictwa są niewątpliwie przyczyną szerzą-
cego się kosmopolityzmu.

 W wielkim skrócie moja praca podejmo-
wała wyżej wymienione zagadnienia. Jednak-
że wkład w jej napisanie wnosiłam nie tylko 
ja, ale również pedagodzy, którzy mobilizo-
wali mnie do tego, abym się nie poddawała. 
Teraz wiem, że było warto. Postaram się god-
nie reprezentować nie tylko moje liceum, ale 
zarówno cały powiat leżajski na posiedzeniu 
sejmu. Jeśli tylko będzie taka możliwość to 
podzielę się z Wami-Czytelnikami wrażenia-
mi po powrocie z Warszawy.

Agnieszka Lizak

Centrum Informacji Turystycznej
Ul. Rynek 1 a
37-300 Leżajsk

Tel. 017 240 18 18
e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować o możliwości zorganizowania w Leżajsku kursu dla przewodników 

turystycznych (miejskich i terenowych), obejmujący teren powiatu leżajskiego, jak również 
powiatów rzeszowskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, jarosławskiego, przewor-
skiego i in. 

Pracując w Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku zauważam, wyraźne zainteresowanie 
turystów naszym terenem. Stąd też dla profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego niezbędna jest 
wyszkolona kadra przewodników turystycznych. 

Program szkolenia obejmuje 250 godzin wykładowych i praktycznych. Zajęcia wykładowe 
realizowane będą w systemie weekendowym (piątek - sobota lub sobota - niedziela). 

Koszt kursu uzależniony będzie od liczby osób uczestniczących w szkoleniu, jak również od 
funduszy pozyskanych od instytucji samorządowych, turystycznych i sponsorów.

Kurs dla przewodników rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych i po-
zyskaniu  funduszy.

W związku z powyższym osoby pełnoletnie z minimum średnim wykształceniem, mogą zgła-
szać się osobiście do Centrum Informacji Turystycznej w Leżajsku ul. Rynek 1 a, mieszczącego się na 
parterze wieży przy ratuszu lub za pośrednictwem poczty e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl . 

Marian Matkowski
St. Ref. ds.  Obsługi CIT
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W dniach 1-4 maja br. w Fuengiroli na 
południu Hiszpanii odbył się XIV Między-
narodowy Festiwal Narodów (XIV Feria In-
ternacional de los Pueblo). Odbywający się co 
roku od 1994r. festiwal ściąga tysiące widzów 
nie tylko z Hiszpanii. To jedyna tego typu im-
preza w Europie, w której udział biorą przed-
stawiciele trzydziestu państw z całego świata. 

Wzorem lat ubiegłych każde państwo 
miało specjalnie wyznaczony pawilon, w któ-
rym prezentowało swoją kulturę, kuchnię oraz 
charakterystyczne dla danego kraju wyroby 
rzemieślnicze. Podziwiać więc można było 
bogactwo kulturowe Wschodu prezentowane 
przez Indie czy daleką Japonię, ale również 
ciekawe stroje meksykańskie, peruwiańskie, 
skosztować wybornych dań, a wieczorem ste-
pować w rytm muzyki irlandzkiej lub zatańczyć 
gorącą sambę. 

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokona-
ła 2 maja burmistrz miasta, pani Esperanza 
Ona. Udział w nim wzięli przedstawiciele 
państw goszczących w Fuengiroli. 

W sobotę, 3 maja, ulicami miasta prze-
szedł barwny pochód, podczas którego ko-
lejno prezentowali się uczestnicy festiwalu. 
Polskę reprezentował działający przy Zespole 
Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Le-
żajsku Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżaj-
ska”. Warto podkreślić, że „Ziemia Leżajska” 
była jedynym zespołem folklorystycznym 
z Polski biorącym udział w festiwalu. 

Podczas licznych koncertów grupa ta-
neczna zaprezentowała piękne polskie tańce 
narodowe i regionalne – krakowiaka, oberka, 
mazura, tańce rzeszowskie i lubelskie oraz po-
lkę warszawską. Zespół zatańczył również dla 
regionalnej telewizji hiszpańskiej. Tancerzom 
towarzyszyła kapela, która wraz z grupą wokal-
ną podczas przerw umilała czas zgromadzonym 
widzom. 

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżaj-
ska” działa przy Zespole Szkół Technicz-
nych im. T. Kościuszki w Leżajsku już 28 
lat. Tworzy go grupa taneczna, wokalna 
i kapela – blisko 70-osobowa grupa mło-
dzieży z różnych szkół, która aktywnie 
uczestniczy w odbywających się dwa razy 
w tygodniu próbach, a raz w roku w tygo-
dniowym zgrupowaniu. 

Kierownikiem Zespołu jest Czesław 
Zawierucki. Choreografią od lat zajmuje 
się Jan Brzuzan, który zapoznaje młodzież 
z bogactwem i różnorodnością tańców na-
rodowych i regionalnych. Próbom grupy 
tanecznej towarzyszy kapela prowadzona 
przez Władysława Staronia. Ponadto pro-
wadzi on grupę wokalną, której członkowie 
poznają piękne polskie pieśni narodowe 
i przyśpiewki regionalne. 

Zespół wielokrotnie swoim występem 
uświęcał imprezy szkolne (Dzień Na-
uczyciela, Jubileusz 120-lecia szkolnictwa 
zawodowego w Leżajsku) i miejskie (udział 
w Dniach Leżajska, Dożynkach Powiato-
wych, pikniku „U Bernardynów”). Repre-
zentuje szkołę i miasto w konkursach i festi-
walach wojewódzkich i ogólnokrajowych m. 
in. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Szkolnych „O Gęsie Pióro” , Ogólnopolskim 
Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur 
Rzecha” czy w Festiwalu Karpackim. 

„Ziemia Leżajska” godnie reprezen-
towała nasz region i kraj podczas wyjaz-
dów zagranicznych  - we wcześniejszych 
latach w Rumunii, potem kilkakrotnie na 
Ukrainie (Tarnopol, Mościska, Kozowa), 
a w ostatnich latach we Włoszech (udział 
w Międzynarodowym Festiwalu Zespo-
łów Folklorystycznych  - Roccalumera) 
i w Hiszpanii (XIII i XIV Międzynarodo-
wy Festiwal Narodów –Feria Internacional 
de los Pueblos – w Fuengiroli).

Ciekawy repertuar taneczny i wokalny 
Zespołu oraz bogate, kolorowe stroje wzbu-
dzały powszechne zainteresowanie i ściąga-
ły olbrzymią widownię, która bardzo ciepło 
przyjęła polską grupę folklorystyczną. 

Młodzież należąca do Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Leżajska” godnie reprezento-
wała nasz region i kraj. Międzynarodowy Fe-
stiwal Narodów był wspaniałą okazją do po-
znania bogactwa kulturowego innych państw, 
ale także do zaprezentowania i promowania 
własnej tradycji i kultury.

Wyjazd ten nie byłby możliwy bez wspar-
cia finansowego wielu firm i instytucji. Zespół 
i opiekunowie składają serdeczne podzięko-
wania: BMF Instal, Starostwu Powiatowemu 
w Leżajsku, Urzędowi Gminy Leżajsk, Za-
kładom Chemicznym „Organika – Sarzyna” 
S.A., Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu 
w Leżajsku, Firmie Handlowej „Bardimex”, 
firmie Coopexim,  Zakładowi Doświadczal-
nemu „Organika” , PSS Społem.
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Kiedy prawie rok temu władze samorzą-
dowe (gminy i Powiatu Leżajskiego) podej-
mowały decyzję o przeznaczeniu środków 
finansowych na prowadzenie seniorskiej dru-
żyny koszykarskiej Lotnika Wierzawice, nikt 
w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, 
że efekty tego posunięcia będą aż tak wielkie. 
Był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. 
Mimo, że w rozgrywkach seniorskich koszy-
karki Lotnika nie odegrały zbyt wielkiej roli, 
kończąc sezon na zaplanowanym 11 miejscu, 
to zdobyły tam cenne doświadczenia, które 
zaprocentowały (i będą procentować w przy-
szłości) w rozgrywkach młodzieżowych. 
W chwili obecnej w zgodnej opinii koszykar-
skich ekspertów Lotnik Wierzawice wyraźnie 
wyprzedził lokalnych rywali z terenu woje-
wództwa. Już w młodzieżowych rozgrywkach 
ligowych (juniorkach starszych, juniorkach, 
kadetkach i młodziczkach) zaznaczyła się do-
minacja drużyn z Wierzawic (wygrały ligi ju-
niorek starszych, juniorek i młodziczek, tylko 
w kadetkach zdołała je wyprzedzić drużyna 
z Rzeszowa). Podobnie było w wojewódzkich 
finałach zawodów szkolnych. W rozegranym 
w Tryńczy finale wojewódzkim gimnazjady 
„Graj z Lotosem, Lotos szkołom” gimnazja-
listki z Wierzawic nie pozostawiły nikomu 
złudzeń, kto jest najlepszy na Podkarpaciu 
(zwycięstwa z Tarnawą Dolną 66:39 i z Gim-
nazjum nr 7 w Rzeszowie 65:44). Podobnie 
było w wojewódzkim finale koszykarskiej 
licealiady, gdzie zespół trenera Piotra Musi-
jowskiego wręcz rozgromił licea z Rzeszowa 
i Sanoka, po raz pierwszy (ale pewnie nie 
ostatni) sięgając po tytuł mistrzowski (a trze-

ba pamiętać, że zawodniczek Lotnika jest 
w drużynie licealnej tylko 7 i prawie wszystkie 
są jeszcze w I klasie). Nie gorzej powinno być 
w rozgrywkach szkół podstawowych, w któ-
rych Szkoła Podstawowa w Wierzawicach od 
sześciu już lat dzierży palmę pierwszeństwa 
(bez problemów dziewczęta awansowały do 
finału, gdzie też powinny odegrać znaczącą 
rolę). W ten sposób koszykarki z Wierzawic 
(i leżajskiego liceum) powinny zdobyć „po-
trójną koronę” w województwie. Po tych suk-
cesach w „rodzimych” pieleszach przyszedł 
czas na zaznaczenie swojej obecności w kraju 
– w tamtym roku wierzawickie gimnazjalistki 
zdobyły tytuł wicemistrza Polski, w tym zaś 
roku awansowały już do najlepszej „czwór-
ki” w Polsce, gdzie mogą się nawet pokusić 
o to, by poprawić ubiegłoroczne osiągnięcie 
(zwłaszcza, że występować będą przed własną 

publicznością, gdyż Final Four 
rozegrany zostanie w Tryńczy). 
Co do szans licealistek, nie są one 
w tym roku zbyt duże, chociaż, 
jak mówi ich trener: „Będziemy 
się bić”. Za to w przyszłym roku 
otwiera się przed nimi olbrzymia 
szansa sięgnięcia po najwyższe 
laury w kraju, bo istotnie mało 
która drużyna będzie w stanie je 
powstrzymać.

Na większą jeszcze uwagę za-
sługują jednak sukcesy klubowe 
Lotnika Wierzawice, który we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych zaznaczył swoją obecność 
w kraju. Oczywiście największym 
sukcesem jest awans juniorek do 
ścisłego finału MP, gdzie nasz 
zespół jest jedynym (już z resztą 

 
  

od fazy półfinałowej) reprezentantem klubu 
wywodzącego się z małej miejscowości (i nie 
chodzi tu nawet o Wierzawice, ale o sam Le-
żajsk). Rywalizacja o krajowy prymat z takimi 
koszykarskimi potęgami jak Korona Kraków, 
MUKS Poznań, Lotos Gdynia jest swoistą 
nobilitacją drużyny. Szansę na awans miały 
również kadetki, ale z powodu kontuzji tre-
nerzy zdecydowali się zrezygnować z wyjazdu 
do odległego Gorzowa Wlp. Nadal szansę na 
awans do półfinałów MP mają młodziczki.

Sukcesami, jakie w ostatnim okresie od-
niosły wierzawickie koszykarki, obdzieliłby 
pewnie cały powiat. A to wcale nie koniec. 
Przyszłe sezony mogą być jeszcze lepsze, bo 
dziewczyny mają charakter, ambicje i umie-
jętności, które stawiają je na równi z najlep-
szymi  w Polsce. I tego kapitału nie wolno 
zmarnować. 

Jeżeli ten zespół będzie rozwijać się w ta-
kim tempie, to istotnie spełnić się mogą ma-
rzenia wierzawickich koszykarek i zawita do 
nas także koszykarska ekstraliga, co z takim 
zdziwieniem konkludował redaktor Radia 
Rzeszów na antenie Sportowych Faktów. Mu-
szą być jednak spełnione pewne warunki, bo 
pomoc samorządów (p.w. Wójta Gminy Le-
żajsk - Mieczysława Tołpy oraz Starosty Le-
żajskiego - Roberta Żołyni) już nie wystarczy. 
Trzeba znaleźć sponsora, który byłby w stanie 
udźwignąć ciężar finansowy prowadzenia 
drużyny (wcale jednak nie taki duży, jakby się 
mogło z pozoru wydawać), w zamian otrzy-
mując promocję na terenie całego kraju. Bo 
o Lotniku Wierzawice jest już głośno w całej 
Polsce. A będzie (mamy taką nadzieję) jeszcze 
głośniej!

Wiesław Karasiński
fot. Piotr Lasota
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W dniach 5 – 11 maja 2008 r. w Bibliote-
ce Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Leżajsku obchodziliśmy już po raz piąty Ty-
dzień Bibliotek. W tym roku hasłem przewod-
nim było „Biblioteka miejscem spotkań”.

Hasło to miało na celu zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na popularyzację różnych form 
pracy bibliotekarza z czytelnikiem. Współcze-
sna biblioteka pełni bowiem nie tylko trady-
cyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, 
opracowywania i udostępniania zbiorów, ale 
coraz częściej jest miejscem prezentacji twór-
czości artystycznej, edukacji, doradztwa, roz-
woju zainteresowań, czyli przyjaznym miej-
scem spotkań różnych osób. W dobie coraz 
częstszego przyswajania treści utworów drogą 
elektroniczną, bardzo ważne staje się pielę-
gnowanie i upowszechnianie różnych form 
działalności bibliotek.

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, 
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Leżajsku zorganizowała między in-
nymi: lekcje biblioteczne, głośne czytanie dla 
dzieci, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, spotkanie autorskie, wycieczki do biblio-
teki dla dzieci i młodzieży. Kulminacyjnym 
dniem obchodów był 9 maja 2008 r. Wówczas 
to w bibliotece miały miejsce obchody Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek. W uroczystości 
udział wzięli bibliotekarze bibliotek publicz-
nych z całego powiatu leżajskiego. 

Obchody uświetniło spotkanie autorskie 
z panią Ewą Nowak – znaną pisarką książek 
dla młodzieży. W sposób zabawny i dyna-

miczny opisała 
ona początek 
i przebieg swojej 
kariery literackiej 
oraz przedstawiła 
genezę powstania 
kilku swoich po-
wieści. Aktywny 
udział w spotka-
niu wzięli ucznio-
wie Gimnazjum 
im. Władysława 
Jagiełły w Leżaj-
sku. Spotkanie 
uprzyjemnił wy-
stęp solistek grupy 
Meritum MCK
w Leżajsku: Ewe-
liny Wiatr, Miro-

sławy Kowal i Magdaleny Pietrak.
W ramach uroczystości bibliotekarze 

zwiedzili Muzeum Ziemi  Leżajskiej.
Obchody Dnia Bibliotekarza zakończy-

ły się wspólnym poczęstunkiem, życzeniami               
oraz pamiątkowym zdjęciem.

Foto: AM i AK

W środku Marek Leszczak, po prawej Dariusz Kuras.

W dniu 15 kwietnia odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Człon-
ków Stowarzyszenia Modelarskiego, które 
prowadzi Klub Modelarski im. Eugeniusza 
Kujana w Wierzawicach.

Członkowie mogli zapoznać się z spra-
wozdaniem z działalności Stowarzyszenia od 
ostatniego walnego spotkania, które przed-
stawił Prezes Czesław Rydzak.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani 
udzielili absolutorium ustępującemu zarzą-
dowi po czym nastąpiły wybory nowego za-
rządu.

W jego skład wybrano sześć osób, które 
zostały ukonstytuowane na nasypujące funk-
cje:

Kuras Dariusz – Prezes Zarządu.

Kujan Maria – Wiceprezes Zarządu

Marek Leszczak – Sekretarz Zarządu.

Sobala Piotr – Skarbnik Zarządu.

Dąbrowski Andrzej – Członek Zarządu.

Podgórny Marek – Członek Zarządu.

Większość zarządu to czynni modela-
rze, wychowankowie Klubu w Wierzawicach 
im Eugeniusza Kujana, którzy jak nikt inny 

na modelarstwie „połamali zęby”. Jednakże 
w obecnych czasach jednym z głównych celów, 
jaki przyświeca nowemu zarządowi będzie 
przyciągnięcie do modelarni dzieci i młodzie-
ży, stworzenie alternatywy dla bezczynności, 
pokazanie – tu na swoim przykładzie, że przez 
zabawę i zainteresowania można się uczyć no-
wych rzeczy – mówi Marek Leszczak od po-
czątku powstania związany z klubem.

Dariusz Kuras nowy Prezes Zarządu do-
daje:

- Większość byłych i obecnych modela-
rzy to z wykształcenia inżynierowie różnych 
specjalności: budownictwa, elektrotechniki, 
mechaniki, informatyki, są zawodowi piloci, 
strażacy itd., to tylko potwierdza tezę Marka, 
że „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym 
na starość trąci”. Wiedzę inżynierską zaczyna 
się poznawać właśnie w takich miejscach jak 
modelarnia.

Nie sposób nie zgodzić się z nowym za-
rządem klubu, kiedy zapotrzebowanie inży-
nierskie na rynku pracy jest ogromne. Szko-
da tylko, że takich miejsc jak modelarnia jest 
bardzo mało.

Tym bardziej należą się im gratulacje za 
podjętą inicjatywę - dodam całkowicie bez-
interesowną.

Leew
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9.00 – 10.00 - bieg uliczny „Uciekaj przed nałogiem” dla uczniów 

szkół podstawowych /SP Nr 3 i okoliczne ulice/
9.00 - Międzyszkolny Turniej Tenisowy  w kategorii klas  IV-VI 

szkół podstawowych w Leżajsku o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Leżajsku /korty SP Nr 2/

9.30 - spektakl kukiełkowy dla dzieci z leżajskich przedszkoli 
w wyk. uczniów Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku /sala 
widowiskowa MCK/

10.30 - przemarsz Orkiestry Dętej ulicami miasta: Skłodow-
skiej, Kopernika, Sandomierska, Braci Śniadeckich, 
Skłodowskiej, MCK

11.00 – 13.00 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Leżajsku dla klas III-VI /SP Nr 1/

11.30 - rozpoczęcie parady przebierańców /od MCK ulicami: 
Skłodowskiej, Sandomierską do Rynku, powrót tą samą 
trasą na plac obok Gimnazjum/

12.00 - hejnał oraz uroczyste wręczenie młodzieży kluczy do bram 
miasta przez Burmistrza Leżajska /przed Ratuszem/

12.40 – 15.00 - konkurs na „Najciekawszy strój – przebranie” oraz 
konkurs piosenki pt. „Śpiewać każdy może” /estrada na 
placu przed Gimnazjum/

12.30 – 14.30 - „Czerwony Kapturek” oraz zabawy z dziećmi w wy-
konaniu „Bajlandii” z Rzeszowa /Ogródek Jordanowski/

16.00 – 17.00 - koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Leżajsku /sala widowiskowa MCK/

16.30 – 17.20 - „Żyjmy zdrowo”- program w wykonaniu dzieci 
z przedszkola „Promyczek” w Leżajsku /estrada na placu 
przed Gimnazjum/

17.30 – 19.30 - występy zespołów szkolnych: Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Ziemia Leżajska” z ZST, „Mała Ziemia Leżajska” i chór 
szkolny z SP Nr3, zespołu wokalnego „Pierniczki” z SP Nr 
1, w Leżajsku /estrada na placu przed Gimnazjum/

18.00   - „Jasiek”- monodram w wykonaniu Anny Baj z Grupy Te-
atralnej „Baratario” z MCK w Leżajsku /sala widowisko-
wa MCK/

18.30 - rozstrzygnięcie konkursu na napisanie recenzji teatralnej 
ze spektaklu „Noc cudów” Grupy Teatralnej „Baratario” /
sala widowiskowa MCK/

18.00 – 21.00 - II Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar Dyrektora 
SPNr 1 /PUB Legenda/

20.00 - 22.00 - karaoke /estrada na placu przed Gimnazjum/

  
5.00 – 11.00 -  zawody wędkarskie dla seniorów (od 15 lat) o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej / zalew „Floryda” /
9.00 - VI Turniej Tenisowy „Open-Leżajsk” 2008 o Puchar Burmi-

strza Leżajska /korty SP Nr 2/
9.00   - Rajd rowerowy „Po zdrowie” pod hasłem „Tu powstało mia-

sto Leżajsk” - /zbiórka na dziedzińcu Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej/

9.30 – 13.00 - Święto Szkoły – „Dwójka” zaprasza do wspólnej zaba-
wy.

10.00 – 14.00 - II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla Amatorów 
o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska / SP Nr 1/

9.00 – 12.00 - „W baśniowej krainie” - piknik rodzinny /SP Nr 3/
10.00 - rozpoczęcie biegu ulicznego uczniów gimnazjów powiatu le-

żajskiego /start i meta Gimnazjum Miejskie/
14.30 – 17.00 - zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży (do lat 14) 

o Puchar Burmistrza Leżajska – nie obowiązuje karta wędkar-
ska ani opłaty członkowskie, konieczny własny sprzęt /zalew 
„Floryda”/

15.00 -VI Indywidualny Turniej w Rzucie Do Tarczy /DART/ o Pu-
char Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku /
Kawiarnia „Kameleon”/

17.00 - 17.30  -  pokaz gimnastyki akrobatycznej w wykonaniu 
uczniów SP Nr 2 w Leżajsku /estrada na placu przed 
Gimnazjum/

17.00 – 19.30 - koncert zespołów młodzieżowych /estrada na placu 
przed Gimnazjum/

   
20.00 – 1.00  - festyn w oprawie muzycznej zespołu „Grube Ryby” 

/estrada na placu przed Gimnazjum/

  
15.00 - otwarcie Kiermaszu Rękodzieła Artystycznego /plac przy 

Gimnazjum w Leżajsku/
15.30 – 17.30  - Koncert zespołów artystycznych MCK: Grupa Ryt-

miczno-Taneczna „KORALIK”,  Zespół Taneczno-Estrado-
wy „FAJNE GIENKI”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 
„HAJDUCZKI”, Zespół Tańca Towarzyskiego „PLUS”, Ze-
spół Pieśni i Tańca „LELIWA”, Grupa wokalna „MERITUM” 
– dedykowany wszystkim matkom /estrada na placu przed 
Gimnazjum/

17.00 – 18.00 - „Piękna nasza Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwa-
ła” – koncert poświęcony 400-leciu obecności Bernardynów 
w Leżajsku, połączony z wystawą plastyczną uczniów SP Nr 3 
w Leżajsku /sala  widowiskowa MCK/

17.30 – 17.50  - pokaz umiejętności młodzieży strzeleckiej z Jednostki 
Strzeleckiej 2035 w Leżajsku /estrada na placu przed Gim-
nazjum/

17.50 - Uroczyste oddanie kluczy do bram Miasta /estrada na placu 
przed Gimnazjum/

18.30 - Koncert Zespołu „Pectus” /estrada na placu przed Gimna-
zjum/

20.30   - Koncert Zespołu „Queens”  /estrada na placu przed Gim-
nazjum/

21.30 – 21.45 - pokaz sztucznych ogni 


17 maja - sobota
9.00 – 15.00 - Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Przewod-

niczącego Rady Miasta Leżajska - dla reprezentacji miast: 
Stalowa Wola, Jarosław, Żołynia, Cieszanów i Leżajsk  /sala 
gimnastyczna SP Nr1/

27 maja – wtorek
17.00 – 18.00 - premiera spektaklu „O psotnym Straszydlaczku” Te-

atrzyku Lalkowego „Bajduś” dla dzieci z zespołów i kół zainte-
resowań  Miejskiego Centrum Kultury z okazji Dnia Dziecka. 
/sala widowiskowa MCK/

18.00 - otwarcie autorskiej wystawy akwareli Kazimierza Pluty /sala 
kameralna MCK/

28 maja – środa
10.30   - zawody gimnastyczne dla uczniów klas I – III szkół podsta-

wowych / SP Nr 2/
29 maja – czwartek
10.30   - zawody gimnastyczne dla uczniów klas IV – VI szkół podsta-

wowych   oraz gimnazjów / SP Nr 2/
30 maja – piątek
9.00 – 16.00 - rozgrywki sportowe zespołów szkolnych, międzyklaso-

we turnieje piłki nożnej , siatkowej i koszykowej, gry i zabawy 
sportowe /boiska szkolne/

31 maja – sobota
9.00 - piłka nożna dla uczniów gimnazjów powiatu leżajskiego /bo-

isko Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku/
11.00 -12.30 - zawody pływackie o puchar Burmistrza Miasta Leżaj-

ska dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych /Pływalnia 
Miejska Oceanik/

15.00 -17.15 - zawody pływackie o puchar Burmistrza Miasta Leżaj-
ska dla  uczniów klas I – III szkół podstawowych /Pływalnia 
Miejska Oceanik/

01 czerwca – niedziela
10.00 – 17.00 - VI Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmi-

strza Leżajska pod Honorowym Patronatem Starosty Leżaj-
skiego, dla dzieci, młodzieży i dorosłych – „O Uśmiech Dziec-
ka” /SP Nr 1/

07 czerwca – sobota 
10.00 – 17.00 - „Rusz się człowieku 2008 – spędzamy czas zdrowo 

i przyjemnie” –  piknik sportowo rekreacyjny dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych /SP Nr 1/
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Myślą przewodnią tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myślą przewodnią tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki OOrganowej irganowej i Kameralnej pragniemy uczynić treści doKameralnej pragniemy uczynić treści do--
tyczące jubileuszu czterechsetlecia obecności tyczące jubileuszu czterechsetlecia obecności OOjców Bernardynów na jców Bernardynów na ZZiemi Leżajskiej. iemi Leżajskiej. TTen wyjątkowy kontekst podyktowany jest en wyjątkowy kontekst podyktowany jest TTTT
przeświadczeniem oprzeświadczeniem o istnieniu związku miejsca imprez muzycznych zistnieniu związku miejsca imprez muzycznych z przeszłością tutejszego Sanktuarium.przeszłością tutejszego Sanktuarium.

WW 1590 r., tu, gdzie obecnie znajduje się Bazylika, na pniu drzewa ściętego w1590 r., tu, gdzie obecnie znajduje się Bazylika, na pniu drzewa ściętego w gąszczu leśnym, objawiła się Matka Boża ze św. gąszczu leśnym, objawiła się Matka Boża ze św. 
Józefem. Świadkiem cudu był Józefem. Świadkiem cudu był TTomasz Michałek, słodownik leżajskiego browaru pochodzący zomasz Michałek, słodownik leżajskiego browaru pochodzący zTTTT Giedlarowej. Kronikarz napisał, że Giedlarowej. Kronikarz napisał, że 
był to „człowiek wbył to „człowiek w Leżaisku Leżaisku na imię mana imię ma Michał Piwowar, którego ludzie od jego prostoty i Michał Piwowar, którego ludzie od jego prostoty iaa cichości Michałkiem nazywali. cichości Michałkiem nazywali. TTen był en był TTTT
Boga się boiący iBoga się boiący i ku Najświętszej Pannie bardzo nabożny, ku Najświętszej Pannie bardzo nabożny, 
ww postach ipostach i modlitwie bardzo się kochający, żywność sobie modlitwie bardzo się kochający, żywność sobie 
zz pracy rąk własnych obmyślający. pracy rąk własnych obmyślający. TTen tedy Michał albo en tedy Michał albo TTTT
Michałek często bardzo do bliskiego boru chodził dla łuMichałek często bardzo do bliskiego boru chodził dla łu--
czywa iczywa i drewek idrewek i inszych potrzebek domowych, gdyż wszęinszych potrzebek domowych, gdyż wszę--
dzie tu bór był gdzie dzie tu bór był gdzie jeno jeno teraz jest gołe pole, iteraz jest gołe pole, i zachodził zachodził 
aż za karczmę która stoi za rzeczką, iaż za karczmę która stoi za rzeczką, i ww nim często sam nim często sam 
aa sam zostając, modlitwy isam zostając, modlitwy i paciorki swe wpaciorki swe w nim odprawonim odprawo--
wał”. wał”. ZZ tejże kroniki dowiadujemy się, że „czasu jednego tejże kroniki dowiadujemy się, że „czasu jednego 
gdy się dłużej nad zwyczaj zabawił, obaczył światłość wielgdy się dłużej nad zwyczaj zabawił, obaczył światłość wiel--
ką, ką, która która bór ibór i drzewa drzewa otoczyła otoczyła ii przelększy się patrzy co przelększy się patrzy co 
by to było. Ali by to było. Ali ona ona osoba wspaniała iosoba wspaniała i poważna we środku poważna we środku 
onej jasności stanęła; Aonej jasności stanęła; A toto Najświętsza Panna Matka Syna  Najświętsza Panna Matka Syna 
Bożego, która do zdumiałego one święte aBożego, która do zdumiałego one święte a szczęśliwe słowa szczęśliwe słowa 
wyrzekła. wyrzekła. TTu Boga swego au Boga swego aTTTT Syna mego chwałę iSyna mego chwałę i pomoc pomoc 
moją moją poznacie. poznacie. TTom sobie miejsce obrała abym na nim luom sobie miejsce obrała abym na nim luTTTT --
dzi ratowała idzi ratowała i przed Synaczkiem zastępowała” (przed Synaczkiem zastępowała” (Metryka, Metryka, 
k. 5k. 5).).

Do wydarzenia tego nawiązał bernardyński malarz, Do wydarzenia tego nawiązał bernardyński malarz, 
autor XVII - wiecznego cyklu obrazów, wyeksponowaautor XVII - wiecznego cyklu obrazów, wyeksponowa--
nych na dolnym korytarzu klasztornym. Jedno znych na dolnym korytarzu klasztornym. Jedno z płócien płócien 
ukazuje oddane pierwszoplanowo postacie Matki Bożej ukazuje oddane pierwszoplanowo postacie Matki Bożej 
ii św. Józefa. Przed Świętymi, stojącymi na pniu ściętego św. Józefa. Przed Świętymi, stojącymi na pniu ściętego 
drzewa, klęczy drzewa, klęczy TTomasz Michałek zomasz Michałek zTTTT dłońmi złożonymi do dłońmi złożonymi do 
modlitwy. Umodlitwy. U stóp Wizjonera leży proste nakrycie głowy stóp Wizjonera leży proste nakrycie głowy 
oraz siekiera zoraz siekiera z wiązką chrustu drzewnego, symbolizujące wiązką chrustu drzewnego, symbolizujące 
ubóstwo iubóstwo i codzienny trud bytowania Piwowara. Scenę codzienny trud bytowania Piwowara. Scenę 
główną malarz umieścił na tle pejzażu, wgłówną malarz umieścił na tle pejzażu, w obrębie którego obrębie którego 
można domyślać się rzeki można domyślać się rzeki SanSan z z widniejącymi obok kontuwidniejącymi obok kontu--
rami miasta, arami miasta, a także ztakże z budowlami przypominającymi Babudowlami przypominającymi Ba--
zylikę wzniesioną wzylikę wzniesioną w latach 1618 – 1628 ilatach 1618 – 1628 i klasztor. klasztor. TTemat emat TTTT
Wizji MichałkowejWizji Michałkowej posiadająposiadają także późniejsze, zwłaszcza  także późniejsze, zwłaszcza posiadająposiadają
XVIII – wieczne interpretacje. Należy do nich malowidło XVIII – wieczne interpretacje. Należy do nich malowidło 
widoczne na ścianie południowej Bazyliki, powyżej arkawidoczne na ścianie południowej Bazyliki, powyżej arka--
dy, sąsiadujące zdy, sąsiadujące z prospektem organów głównych, będące prospektem organów głównych, będące 
dziełem Stanisława Stroińskiego ze Lwowa, adziełem Stanisława Stroińskiego ze Lwowa, a także zasłona także zasłona 
CCudownego udownego OObrazu Matki Bożej.brazu Matki Bożej.

Przedstawienie to ilustruje jeden zPrzedstawienie to ilustruje jeden z najważniejszych etapów historii Leżajskiego Sanktuarium. Jesteśmy przekonani, że bez tamtenajważniejszych etapów historii Leżajskiego Sanktuarium. Jesteśmy przekonani, że bez tamte--
go zdarzenia nie wzniesiono by wspaniałej Bazyliki, stanowiącej bezcenny pomnik kultury narodowej igo zdarzenia nie wzniesiono by wspaniałej Bazyliki, stanowiącej bezcenny pomnik kultury narodowej i sztuki przynależącej do kilku sztuki przynależącej do kilku 
epok, nie powstałyby także wspaniałe organy leżajskie, przy których odbywają się nasze spotkania festiwalowe. epok, nie powstałyby także wspaniałe organy leżajskie, przy których odbywają się nasze spotkania festiwalowe. 
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