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Niech nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 
dotyczących minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy 
Państwu życzyć wiele zadowolenia 

i sukcesów z podjętych wyzwań.

Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Leżajsku
wraz z pracownikami
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia,

składamy życzenia tego, co dobre i piękne,
wielu łask Bożych, 

a w trakcie dzielenia się opłatkiem,
chwili refleksji nie tylko nad tym, 

czego życzyć bliskim,
ale również za co im dziękować

Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej

Stanisław Ożóg

Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego 

Karol Ożóg

Wesołych Świąt!
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Cicha noc, święta noc… 
– niech ta niezwykła wigilijna tajemnica 

narodzin Boga – Człowieka przyniesie wiarę w to, 
że wraz z Dzieciątkiem rodzi się Miłość, która nigdy nie umiera; 

niech wypełni Wasze serca życzliwością i pokojem, a każdy okruszek „dobra” 
niech znajdzie mieszkanie w Waszych domach i na stałe w nich zagości; 

niech betlejemskie światło zawsze oświetla Wasze drogi 
i towarzyszy Wam w nadchodzącym nowym 2020 roku.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy

Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Krawiec 

Wójt Gminy Leżajsk
Krzysztof Sobejko
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

XVII sesja
Rady Powiatu Leżajskiego

28 listopada (czwartek) 
o godz. 16.00, w sali kon-
ferencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej odbyła się XVII 
sesja Rady Powiatu Leżaj-
skiego.

•	 zaciągnięcia zobowiązania po-
nad budżet 2019 r.,

•	 przyjęcia rocznego programu 
współpracy powiatu leżajskie-

Po przyjęciu porządku obrad 
i protokołu z XVI sesji Rady Po-
wiatu radni zapoznali się z infor-
macją o systemie pomocy rodzi-
nie oraz organizacji pomocy dla 
osób niepełnosprawnych na te-
renie powiatu leżajskiego, a tak-
że z informacją o realizacji zadań 
z zakresu geodezji i kartografii, 
gospodarowania gruntami Skar-
bu Państwa oraz o stanie mienia 
komunalnego.

Następnie przystąpili 
do głosowania nad 
uchwałami w sprawie:

go z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 
2020,

•	 zamiaru likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowej 
Sarzynie,

•	 zamiaru likwidacji Technikum 
w Nowej Sarzynie,

•	 zamiaru likwidacji Branżowej 
Szkoły I Stopnia w Nowej Sa-
rzynie,

•	 zamiaru likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Do-
rosłych nr 1 w Leżajsku, wcho-
dzącego w skład Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesła-
wa Chrobrego w Leżajsku,

•	 zamiaru likwidacji Szkoły Poli-
cealnej nr 1 w Leżajsku, wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkół 
Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku,

•	 zamiaru likwidacji Szkoły Poli-
cealnej nr 2 w Leżajsku, wcho-

dzącej w skład Zespołu Szkół 
Technicznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Leżajsku,

•	 wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2019 r.

W kolejnej części spotka-
nia starosta przedstawił sprawo-
zdanie z prac Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym.

NN
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Przebudowa drogi w Przychojcu 
zakończona

Fot. Gmina Leżajsk

26 listopada oddano do użytku wyremontowany odci-
nek drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łań-
cucka – Przychojec – Leżajsk w km. 16 + 832 – 17 + 
610. Przebudowa drogi objęła również odcinek znajdu-
jący się na terenie miasta Leżajsk.

Obok przebudowanej drogi powiatowej 
w Przychojcu, kolejną inwestycją, którą ofi-
cjalnie oddano do użytku wraz z końcem li-
stopada jest most w Brzózie Królewskiej. 
Jego przebudowa rozpoczęła się w lipcu.

Obiekt wymagał natychmiastowych dzia-
łań modernizacyjnych, ponieważ zagrażał 
bezpieczeństwu ruchu zarówno użytkowni-
kom pojazdów, jak i pieszym ze względu na 
stan techniczny i wymiary. Całkowita wartość 
zadania to 2 290 007,42 zł. Na przebudowę 
mostu Ministerstwo Finansów przyznało Po-
wiatowi Leżajskiemu kwotę 1 493 425,00 zł 
ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Pozo-
stałe środki to wkład własny Powiatu.

Przebudowa mostu w ważnym ciągu ko-
munikacyjnym powiatu leżajskiego była nie-
zbędna dla jego prawidłowego funkcjono-
wania i dalszego rozwoju. Ponadto znacznie 

Most w Brzózie Królewskiej oficjalnie oddany do użytku
ułatwi komunikację zbiorową na tym terenie 
oraz zdecydowanie poprawi układ komuni-
kacyjny dla ruchu ciężarowego.

Powstały obiekt to most jednoprzęsłowy 
stały o szerokości 12,2 m, użytkowej 11 m 
w tym jezdnia 7,0 (2 x 3,5 m) + chodniki 
2 x 2 m, długości całkowitej 17,6 m i nośności 
40 ton, klasa „B”, przyjętej zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej.

NN

Przebudowa drogi możliwa 
była dzięki współpracy Powia-
tu Leżajskiego i Gminy Leżajsk, 
które podjęły stosowne uchwały. 
Całkowita wartość zadania to ok. 
700 000 zł, z czego 340 000 zł to 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Infrastruktury. Pozostałą kwotę 
stanowią środki własne Powia-
tu Leżajskiego i Gminy Leżajsk 
w proporcji 50/50.

Oprócz nawierzchni asfalto-
wej, w ramach modernizacji drogi 
wymienione zostały 2 przepusty: 
pierwszy za Szkołą Podstawo-
wą w Przychojcu, który ze wzglę-
du na stan techniczny stwarzał re-
alne zagrożenie dla uczestników 
ruchu drogowego oraz drugi na 

skrzyżowaniu dróg przy wjeździe 
do miejscowości na tzw. „Górce”. 
Wyprofilowany został także łącz-
nik drogi powiatowej z drogą kra-
jową nr 77 oraz położona została 
nakładka asfaltowa na fragmen-
cie drogi przy odcinku chodnika 
wybudowanego w tym roku.

Ogrom wykonanych prac pod-
niósł poziom bezpieczeństwa 
i wpłynął na komfort jazdy. Mo-
dernizacja odcinka od ulicy 
Przytorze do uroczyska Stojad-
ło znacząco poprawiła fatalny 
stan nawierzchni drogowej, któ-
ry dawał się we znaki kierowcom 
przez dłuższy czas.

NN
Źródło: Gmina Leżajsk
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Uczniowie upiekli ciasto o na-
zwie Papageikuchen (ciasto pa-
puga) oraz zaprojektowali w ory-
ginalny sposób stronę do książki 
kucharskiej z przepisem przygo-
towanego wypieku w języku nie-
mieckim. Nagrodą był wyjazd do 
Warszawy 22 listopada na war-
sztaty kulinarne, które popro-
wadził kucharz z Bawarii. Dzieci 
przygotowały wspólnie z szefem 
kuchni trzydaniowy obiad oraz 
kilka przystawek z kuchni nie-
mieckiej. Wspólne gotowanie 
sprawiło dzieciom wiele radości, 
a przy okazji można było podszli-
fować znajomość języka. Podczas 
uroczystej gali nagrody wręczyli 
laureatom dyrektor Goethe In-
stitut w Polsce oraz przedstawi-
ciel Ambasady Niemiec.

Konkurs ten odbywał się w ra-
mach projektu DEUTSCH PLUS, 
do którego w roku szkolnym 
2019/2020 przystąpiła placówka. 
Zespół Szkół w Dębnie należy do 
prestiżowej grupy 200 szkół z całej 
Polski, które zostały zakwalifiko-
wane do projektu, prowadzone-
go przez Goethe Institut w War-
szawie oraz objętego honorowym 
patronatem Ambasady Niemiec 
w Polsce. Projekt zakłada szcze-
gólne zaangażowanie szkoły w na-
ukę języka niemieckiego oraz daje 
uczniom możliwość rozwijania 
kompetencji językowych poprzez 
udział w warsztatach językowych, 
koncertach, spotkaniach z native 
speakerami i uzyskiwanie certyfi-
katów językowych.

Jadwiga Chmura

Gotowali w Warszawie
Grupa drugoklasistów z Zespołu Szkół w Dębnie w składzie: Amelia Kojder, Magdalena Nowak oraz Sławomir Zalot 
zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarno-językowym o nazwie KOCH MIR WAS (Ugotuj mi coś).

Dnia 5,6,7 listopada 1928 roku 
założono ogród szkolny i posa-
dzono 38 sztuk drzewek oraz 48 
sztuk krzewów malin i porzeczek. 
W dniu 8 XI odbyło się uroczy-
ste poświecenie sadu gminnego 
i szkolnego – czytamy w kroni-
ce szkolnej Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli, dziś imienia 
Józefa Świątoniowskiego, pomy-
słodawcy ówczesnego zamierze-
nia. Okazało się, że po 91 latach 
historia zatoczyła koło, co pod-
kreślił stwierdził sekretarz Urzę-
du Gminy w Kuryłówce Roman 
Szałajko podczas otwarcia ogro-
du sensoryczno-edukacyjnego, 
które miało miejsce 27 listopa-
da br.

O godz. 11.00 ks. Henryk Ska-
łuba dokonał poświęcenia ogrodu 
przyjaznego ludziom i pszczołom 
„Plaster miodu”. W uroczysto-
ści wzięli udział przedstawicie-
le władz gminnych, dyrektorzy 
poszczególnych jednostek, za-
proszeni goście, sponsorzy, gro-
no pedagogiczne, rodzice, dzieci 
oraz mieszkańcy wsi. Zgroma-
dzeni w sali gimnastycznej obej-
rzeli występ przedszkolaków oraz 
spektakl na podstawie książki F. 
H. Burnett „Tajemniczy ogród”. 
Tego dnia podsumowano kon-
kurs plastyczny „W Krainie Kre-
atywności” na projekt ogro-

du edukacyjno-sensorycznego, 
w którym najwyżej oceniona zo-
stała makieta Dominiki Sochy. 

Efektem finalnym realizowa-
nego projektu, w ramach Pro-
gramu Działaj Lokalnie IX Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju i Filantropii 
w Polsce oraz Leżajskie Stowa-
rzyszenie Rozwoju w Leżajsku, 
stał się ogród edukacyjno-senso-
ryczny, ale realizacji towarzyszy-
ły inne wydarzenia, konkursy, ak-
cje, warsztaty terenowe:
m „Kraina Kreatywności” z ar-

chitektem krajobrazu – Kata-
rzyną Sochą,

m warsztaty w sadzie „Zasmakuj 
przyrody” – z Piotrem Kiełbo-
niem,

Klucz do ogrodu odnaleziony!

m warsztaty na łące „Zielskie ży-
cie – świat widziany oczami 
murarki” – z zielarzem Mate-
uszem Pęcakiem,

m warsztaty z pszczelarzem – 
Władysławem Bachórzem – 
„Wśród barwnych i pachną-
cych kwiatów”,

m warsztaty sensoryczne „Bota-
nika zmysłów” przeprowadzo-
ne przez Ewę Dubiel z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Leżajsku.

Dzięki warsztatom, nauce i po-
mysłowym rozwiązaniom dzieci, 
ogród zaprojektowano tak, aby 
w sposób zintensyfikowany i ce-
lowy oddziaływał na wszystkie 
zmysły, działał niezwykle relak-
sująco, pozwalał: obniżyć poziom 
stresu, wyciszyć się, a jednocześ-
nie zwiększyć koncentrację. 

Koordynator projektu
Edyta Kusa
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Zanim jednak zdecydujemy się na ten 
krok, warto zapoznać się z kilkoma istotny-
mi informacjami, które pozwolą zweryfiko-
wać, czy możemy to zrobić.

Kto może oddać Krew?
Krew może oddać każdy, kto osiągnął peł-

noletniość  i nie   przekroczył 65 roku życia, 
jest zdrowy, dobrze się czuje oraz nie ma ob-
jawów przeziębienia oraz waży nie mniej 
niż 50 kg (z zachowaniem proporcji wagi do 
wzrostu).

o czym należy pamiętać 
w dniu oddania Krwi?

Przede wszystkim o tym, aby być wypoczę-
tym i zjeść lekki posiłek, czyli unikać pokar-
mów zawierających dużą ilość tłuszczu (je-
dzenie typu fast food, jajka, masło, tłuste 
wędliny i mięso, majonez, orzechy ziemne 
itp.) oraz pić soki owocowe lub wodę niega-
zowaną. Należy również ograniczyć palenie 
papierosów i nie pić alkoholu, także w dniu 
poprzedzającym oddanie krwi lub jej skład-
nika. Na wizytę trzeba zabrać ważny doku-
ment tożsamości i zgłosić się do rejestracji 
w miejscu, gdzie krew ma zostać oddana. 

Krew to lek podawany w stanach zagrożenia życia, zatem nie jest przesa-
dą, gdy mówi się o tym, że oddając krew ratujemy czyjeś życie. Niebawem 
Święta Bożego Narodzenia. Ich nieodłączną częścią jest obdarowywanie 
się nawzajem prezentami. Doskonałą okazją do podarowania nietypowego 
prezentu komuś, kto bardzo go potrzebuje, jest właśnie oddanie krwi. 

Twoja krew – moje życie

JaK często 
można oddawać Krew?

Jeśli mowa o tzw. krwi pełnej, to mężczy-
zna może oddawać ją co 8 tygodni, ale nie 
częściej niż 6 razy w roku, zaś kobieta rów-
nież co 8 tygodni, ale nie częściej niż 4 razy 
w roku. W przypadku osocza oddać można 
nie więcej niż 25 litrów osocza netto w roku, 
przy czym zalecane jest stosowanie 3-tygo-
dniowych przerw między donacjami. Płytki 
krwi można oddać nie częściej niż 12 razy do 
roku, a minimalny czas pomiędzy pobrania-
mi płytek powinien wynosić 4 tygodnie.

Gdzie można oddać Krew?
Mieszkańcy powiatu leżajskiego mogą od-

dać krew w Terenowym Oddziale Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa w Leżajsku  zlokalizowanym w szpitalu. 
Pozostałe oddziały terenowe Regionalnego 
Centrum znajdują się w Dębicy, Jaśle, Kroś-
nie, Mielcu, Przemyślu, Sanoku i Stalowej 
Woli.

dlaczeGo warto 
oddawać Krew?

Poza aspektem dotyczącym niesienia po-
mocy, oddawanie krwi wiąże się również 
z przywilejami. – Posiadanie legitymacji za-
służonego honorowego dawcy uprawnia go 
do korzystania poza kolejnością ze świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceu-
tycznych udzielanych w aptekach. W zależno-
ści od tego ile litrów krwi zostanie oddanych 
można uzyskać legitymację  zasłużonego ho-
norowego dawcy krwi: III, II i I stopnia. Ko-
bietom legitymacja III stopnia przysługuje po 5 
oddanych litrach, II stopnia – po 10, a I – po 
15 litrach. Natomiast mężczyźni uzyskują legi-

wszelKie szczeGółowe informacJe 
dotyczące Krwiodawstwa 

znaJdziesz na stronie 
internetoweJ rcKK:  

www.rcKK.rzeszow.pl

tymację III stopnia po 6 oddanych litrach, II 
stopnia – po 12, III stopnia – po 18. Krwio-
dawcy z legitymacją zasłużonego honorowego 
dawcy krwi  I stopnia mogą na przykład jeź-
dzić za darmo komunikacją miejską – mówi 
Ewa Trojan z leżajskiego oddziału Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa w Rzeszowie. 

Oddanie krwi zajmuje tylko chwilę, a jed-
nak większość z nas nigdy się na to nie zdo-
była. Może warto jednak w końcu się zdecy-
dować. Oddanie krwi nic nas nie kosztuje, 
ale tego, komu w krytycznym momencie jej 
braknie, może kosztować życie.

NN

http://www.rckk.rzeszow.pl
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Dobiega końca realizacja pro-
jektu, pt. „Młodzież z ZSL w Le-
żajsku aktywnie podnosi swoje 
kompetencje”. Jest to pierwsza 
w historii szkoły inicjatywa umoż-
liwiająca uczniom odbycie bez-
płatnych praktyk zagranicznych, 
połączonych ze zwiedzaniem 
wspaniałych zakątków świata. 
Przedsięwzięcie jest realizowane 
od 1 września 2018 r. ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego PO WER w ramach 
działania „Ponadnarodowa mo-
bilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodo-
wego”. Koordynatorem jest na-
uczyciel ZSL Joanna Burek.

Zrealizowano 2 wyjazdy na 
dwutygodniowe praktyki zawodo-
we do malowniczo położonej Do-
liny Aosty we Włoszech. Pierw-
szy w listopadzie 2018 r., a drugi 
w październiku 2019 r. Łącznie 
wyjechało 90 osób, w tym 82 ucz-
niów z klas ekonomicznych i lo-
gistycznych oraz 8 nauczycieli – 
opiekunów. 

Wyjazd i pobyt we Włoszech 
dla uczestników praktyk był cał-
kowicie bezpłatny, a cel projek-
tu: wszechstronny rozwój oso-
bisty i zawodowy uczestników 
– z pewnością został osiągnięty.

Obok przedstawiamy relację 
i wrażenia z ostatniego wyjazdu:

Fot. M. Makówka

Wizyta w Holandii była drugim 
etapem programu po uprzednim 
pobycie uczniów i nauczycieli 
z Holandii w ZSL Leżajsk. Ucz-
niowie zakwaterowani byli u ro-
dzin goszczących, czyli rodzin ró-
wieśników z Holandii, których 
sami gościli podczas ich pobytu 
w Leżajsku.

Społeczność Orion Lyceum 
wraz z dyrekcją i nauczycielami 
przygotowała uroczyste powita-
nie oraz ciekawy program pobytu. 

Podczas wizyty uczniowie 
„Chrobrego” poznali szkołę i in-
nowacyjny model nauczania opar-
ty na autonomii uczenia się i od-
powiedzialności ucznia za swoją 
edukację oraz uczestniczyli w lek-
cjach niderlandzkiego, geografii, 
historii i chemii, podczas których 
wspólnie z holenderskimi rówieś-
nikami rozwiązywali problemy 
metodą projektów.

Holendrzy zaprosili nas również 
na Polski Honorowy Cmentarz 

Wymiana kulturowa
z Orion Lyceum w Bredzie

Wojskowy w Bredzie upamiętnia-
jący polskich żołnierzy I dywizji 
pancernej gen. S. Maczka, którzy 
wyzwolili Bredę w 1945 r. Zapro-
szony Paul Jankowski, potomek 
polskiego żołnierza walczącego 
o wyzwolenie miasta, zagrał ża-
łobny hejnał wojskowy, natomiast 
uczniowie złożyli kwiaty i zapalili 
znicze na grobie gen. S. Maczka 
i wspólnie uczczono pamięć pole-
głych minutą ciszy.

W czasie wolnym od zajęć 
szkolnych uczniowie wyjechali 
na wycieczkę do stolicy Holan-
dii – Amsterdamu i zwiedzili naj-
nowszą atrakcję turystyczną This 
is Holland, czyli obejrzeli obraz 
5D oraz wykonali imponujący 
lot nad Holandią, podziwiali ar-
chitekturę miasta z pokładu ło-
dzi w czasie rejsu po kanałach 
oraz spędzili czas wolny spaceru-
jąc malowniczymi uliczkami mia-
sta. Uczniowie zwiedzili również 

nadmorską prowincję Zeeland 
i malownicze miasteczko Dom-
berg, gdzie spędzili popołudnie 
na pięknej, piaszczystej plaży.

Pobyt w holenderskim liceum 
był bardzo udany i przyniósł wie-
le korzyści. Uczniowie poszerzyli 
wiedzę ogólną z zakresu geografii, 
historii i kultury Holandii, zwie-
dzili zabytki i atrakcje turystyczne 
Bredy, Amsterdamu i prowincji 
Zeeland, podnieśli swoje umiejęt-
ności językowe, gdyż posługiwali 
się językiem angielskim w szkole, 
w sytuacjach życia codziennego 
oraz podczas zwiedzania, więc dla 
uczniów był to intensywny kurs 
języka angielskiego, ale przede 
wszystkim zacieśnili więzy przy-
jaźni z rówieśnikami z Holandii. 
Na pożegnanie oprócz łez i uści-
sków były też zapewnienia o kon-
tynuacji współpracy.

Koordynator projektu
Bogusława Kotwica

Do Chatillon, małego miastecz-
ka w Dolinie Aosty dotarliśmy 30 
września. Zajęcia praktyczne od-
bywaliśmy w firmie SAVIO S.r.l 
oraz w innych firmach branży eko-
nomicznej i logistycznej. Zapozna-
liśmy się z infrastrukturą lotniska 
Bergamo, gdzie jednym z ciekaw-
szych zadań, jakie wykonaliśmy 
było zdobycie informacji w języku 
angielskim o możliwościach wy-
najmu samochodu. Pobyt we Wło-
szech to nie tylko zajęcia praktycz-
ne, warsztaty i ćwiczenia, ale także 
czas pięknych i niepowtarzalnych 
wycieczek krajoznawczych. Od-
wiedziliśmy Mediolan i Turyn, 
a w nim XV-wieczną renesansową 
Katedrę Metropolitalną św. Jana 
Chrzciciela gdzie jest przechowy-
wany Całun Turyński.

Kolejnym etapem naszej wyciecz-
ki była Genua, związana z takimi 

postaciami jak Krzysztof Kolumb, 
Andrea Doria, Giuseppe Garibal-
di czy Marco Polo. Dwie doby spę-
dziliśmy w Chiavari, malowniczym 
nadmorskim miasteczku. Zwie-
dzając Dolinę Aosty dotarliśmy do 
najbardziej spektakularnej atrak-
cji regionu Alp – wjazdu kolejką 
SkyWay Monte Bianco na Mont 
Blanc. Niezapomniane przeżycie! 
Widoki zapierające dech w pier-
siach! Nowoczesna stacja górska 
z prawdziwym białym fortepianem 
do użytku dla wszystkich i obro-
towa kolejka linowa dostarczyły 
nam absolutnie niepowtarzalnych 
wrażeń. 11 października wyruszy-
liśmy w podróż powrotną do Pol-

ski. Po drodze zatrzymaliśmy się 
w Wenecji, urzekającym mieście 
na wodzie. Zwiedziliśmy starów-
kę, Bazylikę św. Marka, Most Rial-
to, Most Westchnień. Opłynęliśmy 
statkiem Lagunę Wenecką i dotar-
liśmy do naszego autokaru, który 
przez Włochy, Austrię i Czechy do-
wiózł nas szczęśliwie do Leżajska.

Mamy nadzieję, że umiejęt-
ności nabyte w trakcie realiza-
cji projektu, potwierdzone otrzy-
manymi certyfikatami, pozwolą 
uczniom w przyszłości łatwiej za-
istnieć na rynku pracy zarówno 
krajowym, jak i zagranicznym.

Joanna Burek 
Marta Makówka

W dniach 12-16 listopada grupa 15 uczniów Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku pod opieką nauczycieli:  
B. Kotwicy, B. Zawadzkiej i B. Majchra przebywała z wi-
zytą studyjną w Orion Lyceum w Bredzie, w ramach pro-
gramu wymiany kulturowej. 

Młodzież 

we Włoszech
z ZSL w Leżajsku
na praktykach zawodowych 
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Rozwój kompetencji mięk-
kich, planowanie własnej ścież-
ki kariery zawodowej, kształto-
wanie cech przedsiębiorczości, 
uczestniczenie w zajęciach pro-
wadzonych przez pracowników 
firm instytucji regionu – to tyl-
ko niektóre z korzyści płynących 
z udziału uczniów ZST w dwuna-
stej edycji Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, organizowa-
nego w stu siedemdziesięciu kra-
jach wydarzenia promującego 
tworzenie środowiska, które ak-
tywnie wspiera przedsiębiorcze 
postawy i kreatywne inicjatywy 
młodych ludzi. 

W tym roku szkoła realizowa-
ła projekt Młodzieżowej Funda-

cji Przedsiębiorczości „Otwar-
ta firma” – „Biznes przy tablicy”. 
Od 18 do 22 listopada na spotka-
niach w auli szkolnej i na lekcjach 
placówka gościła przedstawicieli: 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Rzeszowie, MTU Aero Engi-
nes Polska, Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodo-
wej – WUP w Rzeszowie, Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Leżajsku, 
Podkarpackiego Centrum Hur-
towego AGROHURT S.A, Su-
perior Industries Production Po-
land Sp. z o.o. w Stalowej Woli, 
BNP PARIBAS Bank Polska 
S.A. Oddział w Leżajsku, Bor-
gWarner Poland, RSTECHNO-

W dniach 4-16 listopada 
bieżącego roku zreali-
zowana została druga 

część projektu „Praktyki we Wło-
szech szansą rozwoju Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku” 
w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, którego głównym ce-
lem jest wszechstronny rozwój 
osobisty i zawodowy uczestników 
praktyk, wzrost przedsiębiorczo-
ści oraz kreatywności. Łącznie 
w całym projekcie, który jest re-
alizowany od sierpnia 2018 roku, 
wzięło udział 40 uczniów klas 
drugich i trzecich technikum ży-
wienia i usług gastronomicznych 
oraz technikum hotelarskiego. 
Projekt składał się z części prak-
tycznej oraz programu kulturo-
wego, dzięki któremu uczestnicy 
mieli możliwość poznania zabyt-
ków i kultury Włoch, a także na-
bycia umiejętności aklimatyzacji 
w innym środowisku.

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
część praktyczna odbywała się 
w hotelu Randez Vous i restau-
racji Da Vinci w miejscowo-
ści Chatillon w regionie Doliny 
Aosty. Program kulturowy obej-
mował m.in. zwiedzanie Aosty, 
Mediolanu, Turynu, Wenecji, 
Werony, Lazurowego Wybrze-
ża, Wybrzeża Liguryjskiego i Ge-

nui oraz poznanie zasad funkcjo-
nowania stacji narciarskich Pila 
i Cervinia. Jednym z głównych 
punktów pobytu w Chatillon była 
wizyta w prywatnej szkole ho-
telarsko-gastronomicznej oraz 
udział w lekcji języka angielskie-
go wspólnie z uczniami czwartej 
klasy tamtejszej szkoły.

Uczniowie, którzy wzięli 
udział w projekcie poznali funk-

cjonowanie hoteli i restaura-
cji we Włoszech, zasady przygo-
towywania dań kuchni włoskiej 
oraz nabyli doświadczenie w ob-
cowaniu z klientami pochodzą-
cymi z różnych krajów. Rozwi-
nęli również swoje umiejętności 
językowe przez praktyczne wy-
korzystanie słownictwa zawodo-
wego w języku angielskim i wło-
skim. Dwutygodniowa praktyka 

odbyta we Włoszech, zapewni 
uczestnikom niezastąpioną i cen-
ną umiejętność pracy w między-
narodowym gronie. Zdobyte do-
świadczenie zwiększy ich wiedzę 
i umiejętności praktyczne z za-
kresu hotelarstwa i gastronomii, 
a także podniesie kwalifikacje za-
wodowe i osobiste.

ZST

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w Zespole Szkół Technicznych

LOGY w Gniewczynie Trynie-
ckiej, Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Leżajsku, Ko-
mendy Powiatowej Policji w Le-
żajsku, Spółdzielni Socjalnej 
Dębnianka w Leżajsku, B&P 
Engineering Sp. z o.o. w Prze-

worsku, którzy prowadzili cieka-
we zajęcia przygotowujące ucz-
niów do wejścia na rynek pracy 
oraz pozwalające poznać specyfi-
kę pracy w firmie i instytucji. 

ZST

Druga część projektu
„Praktyki we Włoszech szansą rozwoju 

Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku”
zrealizowana
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Wizyta projektowa
nauczycieli leżajskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Grecji

rodziców i dziadków. Grupa pro-
jektu Erasmus plus uczestniczy-
ła także w spotkaniu z dyrekto-
rem do spraw edukacyjnych oraz 
z merem miasta Kalambaka. 

Podczas pobytu w Grecji mie-
liśmy okazję poznać kulturę, tra-
dycję i obyczaje panujące w tym 
kraju. Miasteczko Kalamba-
ka leżące u podnóża niesamowi-
tych Meteor wzbudziło zachwyt 
wszystkich uczestników. Podczas 
pobytu zwiedziliśmy ortodoksyj-
ne, prawosławne monastyry Var-
laam i Świętego Stefana znajdu-
jące się na wzgórzach Meteorów. 
Te święte miejsca ciągle spełniają 
swoją funkcję i są miejscem zadu-
my oraz odosobnienia dla greko-
katolickich wiernych. Położenie 
szkoły umożliwiło nam również 
zwiedzenie antycznego miasta 
Pelion położonego blisko nad-
morskiej miejscowości Volos.

Dla wszystkich uczestników 
projektu Erasmus plus wizy-
ta była niezwykłym czasem, któ-
ry umożliwił zdobycie nowej wie-
dzy w zakresie pracy z uczniem 
niepełnosprawnym, wspaniałą 
okazją do wymiany doświadczeń 
i nawiązania trwałej współpracy 
oraz przyjaźni.

Zachęcamy do śledzenia osiąg-
nięć projektu na stronie inter-
netowej www.changesenproje-
ct.com oraz na facebookowej 
grupie pod tym samym tytułem 
C.H.A.N.G.E Collaboration to 
have New Abilities as a New Go-
als of Education.

Monika Pęcak

W pierwszym dniu poby-
tu odbyła się uroczystość powi-
talna delegacji nauczycieli ze 
szkół europejskich uczestniczą-
cych w projekcie Erasmus plus 
C.H.A.N.G.E. Podczas akade-
mii uczniowie greckiej szkoły 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności teatralne, muzyczne i ta-
neczne. Podczas szkolenia zapo-

znano nauczycieli ze specyfiką 
pracy tamtejszej placówki, sto-
sowanymi metodami oraz zaple-
czem dydaktycznym. Delegacje 
wszystkich krajów wzięły udział 
w szkoleniach poświęconych zna-
czeniu Inteligencji Emocjonalnej 
w nauczaniu uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjny-
mi. W trakcie wizyty nauczyciele 

wzięli udział w panelu szkolenio-
wo-warsztatowym dotyczącym 
nauczania włączającego stosowa-
nego przez nauczycieli w szko-
le integracyjnej w Kalambaka. 
Szkolenie dostarczyło wszystkim 
uczestnikom dodatkowych infor-
macji i materiałów edukacyjnych 
nt. Treningu Umiejętności Spo-
łecznych – Historyjek Społecznych 
autorstwa Carol Gray. W trak-
cie tego spotkania nauczyciele 
SOSW poznali założenia projek-
tu edukacyjnego zatytułowane-
go: Młodzi empatyczni – Studen-
ci EduWeb nauczycielami swoich 

W dniach 7-11 października czwórka nauczycieli ośrod-
ka uczestniczyła w wizycie projektowej w 1st High School 
of Kalambaka w miejscowości o tej samej nazwie Ka-
lambaka.

http://www.changesenproject.com
http://www.changesenproject.com
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Celem kongresu było propago-
wanie idei mediacji. Wydarzenie 
objął honorowym patronatem 
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj 
Pawlak, który również uczestni-
czył w kongresie. Ponadto wzię-
li w nim udział: Starosta Leżajski 
Marek Śliż, Wójt Gminy Leżajsk 
Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy 
Kuryłówka Agnieszka Wyszyń-
ska, starszy wizytator Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie Lucy-
na Małek-Adamiak, dyrektorzy 
i pedagodzy szkół z powiatu le-
żajskiego oraz przedstawiciele 
jednostek powiatowych. Na kon-
gres przybyło blisko 190 uczest-
ników w tym około 140 uczniów 
– mediatorów doświadczonych 
i tych, którzy dopiero uczą się 
w swoich szkołach prowadzenia 
mediacji rówieśniczych. 

Kongres otworzyła dyrektor 
CEN Lidia Stępniowska witając 
zebranych, a jego formułę omó-
wił dyrektor poradni Wojciech 
Kostek. Główny prelegent kon-
gresu Renata Wiśniewska, me-
diator Polskiego Centrum Me-
diacji w Warszawie, omówiła 
mediacje szkolne jako element 
budowania dobrostanu psychicz-
nego wprowadzając uczniów do 
dyskusji metodą open space (me-
toda otwartej przestrzeni), która 
pozwala na maksymalne zaanga-
żowanie wszystkich zaintereso-
wanych tematem osób. 

Moderatorkami były: peda-
gog ze SP nr 3 w Leżajsku Ewa 
Rejman, pedagog Justyna San-
domierska i psycholog Moni-
ka Chrząstek (Poradnia Psycho- 
logiczno-Pedagogiczna w Leżaj-
sku). Uczniowie pracowali przy 
stolikach, przy których młodzi 
mediatorzy dyskutowali na tema-
ty związane z mediacją. 

Udział w dyskusjach był do-
browolny, w każdej chwili moż-
na było dyskusję przy danym sto-
liku opuścić i dołączyć do innych. 
Z każdej dyskusji sporządzony 
został raport, który mediatorzy 
przedstawili podczas prezentacji 
prac stolikowych. Wszyscy z uwa-
gą i zainteresowaniem wysłucha-
li przedstawionych prezentacji, 
dzięki takiej pracy rezultaty kon-
gresu były autentyczne i ciekawe.

II Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych
28 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbył się II Powiatowy Kongres Mediato-
rów Szkolnych pod hasłem Od mediacji do dobrych relacji, zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Giedlarowej i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku.

Podczas „pracy stolikowej” 
uczniów dorośli uczestnicy kon-
gresu wzięli udział w spotkaniu 
z Rzecznikiem Praw Dziecka Mi-
kołajem Pawlakiem. 

W podsumowaniu kongre-
su Renata Wiśniewska zwróciła 
uwagę na coraz większe zaintere-
sowanie mediacją w szkole, omó-
wiła projekt Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej propagujący 
mediację szkolną oraz Porozu-
mienie Bez Przemocy realizowa-
ny przez Fundację Instytut Edu-
kacji Pozytywnej (objęto nim 100 
szkół w Polsce), którego partne-

rem merytorycznym jest Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Leżajsku. 

W ramach projektu realizo-
wanego w 10 szkołach podsta-
wowych naszego powiatu przez 
pedagog Justynę Sandomierską 
i psycholog Monikę Chrząstek 
(Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Leżajsku) prowadzo-
ne są warsztaty i treningi umie-
jętności prowadzenia mediacji. 
Zajęcia cieszą się dużym zainte-
resowaniem i coraz więcej ucz-
niów chce zostać mediatorami 
rówieśniczymi.

Dyrektor poradni Wojciech 
Kostek pogratulował uczestni-
kom efektywnej pracy i zaanga-
żowania, przypomniał historię 
wdrażania mediacji w powiecie 
leżajskim, organizowane przez 
poradnię konferencje w zakre-
sie mediacji i dobre praktyki ze 
SP nr 3 w Leżajsku i SP w Kury-
łówce. Nadmienił także, że w ko-
lejnym roku kongres poszerzy 
swoją przestrzeń, ponieważ efek-
ty pracy uczniów i nauczycieli są 
godne upowszechnienia na Pod-
karpaciu i w Polsce. 

Warto nadmienić, że media-
tor PCM Renata Wiśniewska od 
2012 r. współpracuje z Porad-
nią Psychologiczno-Pedagogicz-
ną w Leżajsku prowadząc szkole-
nia z mediacji szkolnych. Przez te 
lata przeszkoliła ponad 100 osób 
– dorosłych mediatorów. 

Podczas kongresu na sali pa-
nowała świetna atmosfera i po-
rządek pomimo zaskakująco 
dużej ilości uczestników. Rzecz-
nik Praw dziecka uhonorował 
wszystkich uczniów prezentami, 
sam wyjechał także z upomin-
kiem od uczniów – żyrafą, sym-
bolem „głosu serca”. Każda szko-
ła otrzymała pamiątkową piłkę 
z autografem Rzecznika Praw 
Dziecka.

Monika Chrząstek
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Czas upłynął pod znakiem muz 
yki i wspólnej zabawy. Pierw-
sza okazja do tego pojawiła się 
już w piątek wieczorem za spra-
wą świeczkowiska. Przesłucha-
nia konkursowe rozpoczęły się 
w sobotę o godz. 9.00. Wykonaw-
ców oceniało jury w składzie: Bo-
gusław Rup, Agnieszka Ruszak, 
Jolanta Korasadowicz, Krzysz-
tof Gajewski oraz Eugeniusz 
Kwieciński. Werdykt poznaliśmy 
na Koncercie Galowym. Nagro-
dę Grand Prix otrzymał po raz 
trzeci zespół Z Nienacka z Huf-
ca ZHP Krosno. W kategorii ze-
społowej I miejsce zajął zespół 
Dobrze Brzmi reprezentujący 
Hufiec ZHP Łańcut. II miejsce 
wywalczyła 6. Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska RIFF z Huf-
ca ZHP Podlasie, a III nagro-
da powędrowała do Szudrowych 
Dzieci z Hufca ZHP Rzeszów. 
W kategorii solowej zwyciężczy-
nią została Kinga Oszal z Hufca 
ZHP Krosno. II miejsce zajęła 

XVI Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej

„HiT”
Tradycyjnie w ostatni weekend listopada do Nowej Sa-
rzyny przybyli harcerze, aby wziąć udział w kolejnej edy-
cji Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT. XVI 
konkurs, zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Le-
żajsk zgromadził ponad 300 uczestników z całego Pod-
karpacia, a także województwa mazowieckiego. 

Paulina Kosicka z Hufca Ziemi 
Przemyskiej, a III miejsce wy-
walczyła Oliwia Godek z Hufca 
ZHP Mielec. Wśród wyróżnio-
nych znalazł się również zespół 
z leżajskiego hufca: Szuwarki La-
tarki.

Zwieńczeniem koncertu był 
występ zespołu „Domu o Zie-
lonych Progach”, który swo-
ją skoczna muzyką porwał har-
cerzy do wyśmienitej zabawy. 
Sobotni wieczór zakończył się 
polową Mszą Harcerską odpra-

wioną przez ks. Macieja Cebula-
ka. W niedzielę rano zmęczeni, 
ale zadowoleni uczestnicy rozje-
chali się do domów.

XVI Festiwal Piosenki Har-
cerskiej i Turystycznej „HiT 
2019” zorganizowała Komenda 
Hufca ZHP Leżajsk przy współ-
pracy z Miastem i Gminą Nowa 
Sarzyna, Ośrodkiem Kultury 
w Nowej Sarzynie oraz Zespo-
łem Szkół Licealnych z Leżajska. 

ED

Organizatorzy składają 
podziękowania sponsorom, 

którymi byli::
Elektrociepłownia Nowa Sarzy-
na; Poseł na Sejm RP Jerzy Paul; 
Powiat Leżajski; Miasto Leżajsk; 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Leżajsk; Drukarnia EMKA Miro-
sław Kłosowski; Warsztat Te-
rapii Zajęciowej; Firma Usłu-
gowo Handlowa FIN US Robert 
Skwara; Sklep Muzyczny AKORD 
Mieczysław Sulikowski; Meta-
loplastyka „J&T” Janusz Szpila 
bramy, ogrodzenia, balustrady; 
PROGRES –STAL Sp.z.o.o Cze-
sław Tworek; LOBO – Hurtow-
nia Owocowo-Warzywna; GS 
Grodzisko Dolne; Masarnia Osip 
s.c. Zygmunt i Kamil Osip; Prze-
twórstwo Mięsa Eugeniusz Bor-
kowski; Ogólnopolski dystrybu-
tor mrożonej żywności i lodów 
REN Oddział Stalowa Wola; Koło 
Gospodyń Wiejskich Łętownia; 
Dom Dziecka w Nowej Sarzynie. 

Fot. Klaudia Pokrywka
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W dniach 15-17 listopada w Sali Koncer-
towej Galerii Porczyńskich w Warszawie 
odbył się XIV Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny Varsovia Cantat. Chór Cantia-
mo – grupa starsza z Zespołu Szkół Liceal-
nych im. B. Chrobrego pod batutą Barbary 
Kuczek wyśpiewał w tym prestiżowym kon-
kursie III miejsce. Jest to szczególne wyróż-
nienie, ponieważ międzynarodowe jury nie 
przyznało miejsca pierwszego. W konkursie 
wzięły udział chóry z Polski, Słowacji, Sło-
wenii, Czech, Rosji, Łotwy, Estonii, a nawet 
z Indonezji.

Chór Cantiamo – grupa młodsza ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Leżajsku zdobył rów-
nież III miejsce.

Kolejny sukces 
Cantiamo

BK

Spotkanie zostało otwarte 
przez prezesa TMZL Andrzeja 
Tofilskiego, który dokonał pre-
zentacji działalności Towarzy-
stwa na przestrzeni ostatniego 
roku. Następnie zaprosił auto-
rów artykułów do ich prezentacji.

Jako pierwszy głos zabrał o. 
dr Efrem Obruśnik OFM, któ-
ry jest niezwykle cenionym histo-
rykiem sztuki, a którego artykuły 
nieodmiennie podnoszą prestiż 
„Almanachu”. Napisał on arty-
kuł Franciszek w więzieniu ojca, 
będący częścią obszernego cy-
klu traktującego o dziełach sztu-
ki znajdujących się w Bazylice 
ZNMP w Leżajsku w Leżajsku.

W imieniu Zbigniewa Moszu-
mańskiego, autora artykułu Jesz-
cze o Polskiej Organizacji Wojsko-
wej w Leżajsku wypowiedział się 
wiceprezes TMZL, Antoni Bere-
ziewicz. Ta praca także stanowi 
część obszernej serii. 

Polonistka z Zespołu Szkół Li-
cealnych w Leżajsku, Monika Li-
zak zaprezentowała swój artykuł 
Językowy obraz Maryi w pieśniach 

Nowy „Almanach Leżajski” 
trafił do czytelników

26 listopada w sali kon-
ferencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej odbyło się uro-
czyste spotkanie promujące 
najnowszy, czternasty nu-
mer „Almanachu Leżajskie-
go”. Ten długo wyczekiwany 
periodyk, wydawany przez 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej, ukazuje się 
tylko raz do roku.

pątniczych poświęconych Jej leżaj-
skiemu wizerunkowi.

Natomiast o zmarłej niedawno 
i pochowanej w Leżajsku aktor-
ce Ludmile Łączyńskiej piękne 
wspomnienie napisał Stanisław 
Chmura. Ludmiła Łączyńska, 
1923-2019, aktorka, Wisia z Ma-
tysiaków to przepełniony anegdo-
tami i faktami artykuł, w którym 
autor zawarł też bogaty prze-
bieg pracy zawodowej związanej 
w Leżajskiem aktorki.

Z kolei Tomasz Pytko omówił 
artykuł swojego autorstwa Z se-
kretów przyklasztornego cmen-
tarza – życie i śmierć Euzebiusza 
Statecznego. Praca przedstawia 

barwną postać zakonnika, wy-
bitnego pisarza i erudyty, który 
przypadkiem znalazł się w Leżaj-
sku, gdzie zmarł i został pocho-
wany.

Ostatnim autorem prezentują-
cym swój artykuł był Jakub Ma-
giera, który przedstawił postać 
oraz twórczość leżajskiej malar-
ki i performerki Sylwii Gorak. Ta 
pobieżna charakterystyka twór-
czości artystycznej stała się ide-
alnym wstępem do wernisażu 
obrazów artystki uświetniającego 
całe spotkanie.

Po wystąpieniach autorów ar-
tykułów opublikowanych w „Al-
manachu Leżajskim” odbyła 

się krótka dyskusja przy kawie 
i ciastku, w trakcie której obecni 
na spotkaniu wyrażali swoje od-
czucia i dzielili się refleksami na 
tematy dotyczące promowanego 
wydawnictwa oraz działalności 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Leżajskiej. 

Zarząd Towarzystwa składa 
serdeczne podziękowania dyrek-
torowi Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej za pomoc w zorganizowa-
niu spotkania.

Najnowszy „Almanach Leżajski” 
jest do nabycia w Centrum 

Informacji Turystycznej i Kulturalnej 
w Leżajsku, ul. Rynek 1.

Jakub Magiera

Fot. Jakub Magiera i Tomasz Pytko
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Artystka jest absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z ma-
larstwa i rysunku w zakresie performance 
w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego) 
i wielokrotną stypendystką m.in. Prohe-
alvetia w Szwajcarii, CECArtsLink w No-
wym Jorku, Landeshauptstadt Kulturamt 
w Dusseldorfie. Laureatka Biennale Sztuki 
Młodych RYBIE OKO 5. Malarka i perfor-
merka oraz wokalistka. Wystawy i koncer-

Wystawa prac malarskich Sylwii Górak w MZL
W holu budynku głównego muzeum 
dla zwiedzających udostępniona 
została wyjątkowa wystawa prac 
malarskich wybitnej artystki pocho-
dzącej z Leżajska Sylwii Górak.

ty (m.in. w Carnegie Hall Nowy Jork). Au-
torka Największego Zegara Słonecznego na 
świecie (urban-art) w Dusseldorfie. Artyst-
ka współpracowała również z krajami by-
łej Jugosławii, gdzie uczestniczyła w ośmiu 
wystawach w muzeach i galeriach narodo-

wych. Zajmuje się m.in. performansem aku-
stycznym (dysponuje czterooktawową skalą 
głosu) i konceptualnym, który prezentowa-
ła na licznych festiwalach w Polsce, Austrii 
i Szwajcarii. Mieszka i pracuje w Leżajsku.

MZL

„Ukradzione dzieciństwo” 
– nowa wystawa plenerowa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej pojawiła się nowa wystawa plenerowa pt. „Ukradzione dzieciństwo” 
przygotowana przez IPN Oddział w Warszawie. Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do 
zakończenia II wojny światowej.

Brutalnie przerwane przez 
wojnę i okupację dzieciństwo po-
zostawiło w ich życiu ogromną 
traumę. O wyborach między by-
ciem ofiarą, biernym obserwato-
rem a obrońcą opowiada wysta-
wa.

Ekspozycja, przygotowana 
przez Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Warszawie, uka-
zuje życie dzieci od okresu mię-
dzywojennego do zakończenia 
II wojny światowej. Okres dzie-
ciństwa, który został brutalnie 
przerwany przez politykę ter-
roru prowadzoną przez oku-
pantów, pozostawił w ich życiu 
ogromną traumę. Ekspozycja 
odnosi się do losów dzieci z róż-

nych mniejszości narodowych 
w tym: Żydów, Romów, Ukraiń-
ców, Białorusinów, Poleszuków, 
Karaimów, Ormian, Hucułów, 
a także do traumatycznych prze-
żyć związanych z gettem, obo-
zem, przymusową pracą, depor-
tacjami, egzekucjami, itd.

Podzielona jest na siedem czę-
ści, które obrazują dzieci w róż-
nych rolach życiowych: I Dzieci 
– życie przedwojennych dzieci, 
w tym mniejszości; II Obrońcy; 
III Oszukani?; IV Ofiary; V Ob-
serwatorzy; VI Okaleczeni; VII 
Emigranci.

Dzieciństwo to zwykle najpięk-
niejszy okres w życiu człowieka, 
pełen nadziei, ufności, beztro-

skiej zabawy i miłości. Wówczas 
buduje się własną tożsamość, 
odkrywa piękno i różnorodność 
otaczającego świata, definiuje 
i ugruntowuje postawy moralne 
na całe życie, uczy się altruizmu.

Świat tych doznań obecny był 
w życiu młodego pokolenia – 
urodzonego i wychowanego raz 
pierwszy od 123 lat w wolnej, nie-
podległej Polsce. W 1939 r. wy-
buch wojny sprawił, że przestał 
on istnieć – zastąpiły go groza, 
bezprzykładne okrucieństwo, co-
dzienne świadectwo śmierci. Czy 
młody człowiek w tym obcym so-
bie świecie miał jeszcze jakiś wy-
bór? Czy był tylko bezwolnym 
świadkiem wszechotaczającego 

mordu? Czy stać go było na de-
monstrację postaw heroicznych 
– ocalenie resztek humanizmu 
i własnego dzieciństwa?

Historia „ukradzionego” pol-
skim dzieciom dzieciństwa nie 
kończy się w 1945 r. – ocala-
łe z pożogi wojennej okaleczo-
ne fizycznie i psychicznie zara-
żały one swoimi przepełnionymi 
grozą wspomnieniami kolejne 
pokolenia Polaków, przenosząc 
wojenną traumę do czasów 
współczesnych. Czy my sami nie 
przekazujemy nieświadomie tej 
traumy – to niestety wciąż aktu-
alne pytanie do każdego z nas.

MZL

Wystawę można oglądać 

na placu przed  

Muzeum Ziemi Leżajskiej  

do połowy stycznia 2020 r.
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Akompaniatorem śpiewów był Zdzisław Zawilski, który oprócz przy-
gotowania, odegrania i odśpiewania szeregu pieśni – tych najpopular-
niejszych i tych mniej znanych – wzbogacał wystąpienie wzmiankami 
o ważnych wątkach historycznych. W uroczystości gościnnie wystąpili 
również uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku.

W słowach podsumowujących spotkanie, dyrektor Muzeum podzię-
kował Zdzisławowi Zawilskiemu oraz uczniom Szkoły Muzycznej w Le-
żajsku za dostarczenie tylu radosnych przeżyć i pięknych wzruszeń, 
a wszystkim obecnym za podtrzymywanie jakże ważnego zwyczaju śpie-
wu tradycyjnych pieśni narodowych, które są przecież wyznacznikiem 
naszej bogatej, choć niełatwej historii.

MZL

Śpiewy 
patriotyczno-żołnierskie

W niedzielę, 17 listopada odbyła się kolejna edycja „Wspól-
nego śpiewania pieśni patriotyczno-żołnierskich”, nawiązu-
jąca do Narodowego Święta Niepodległości.

Pierwsze spotkanie odbyło się 
28 listopada w Muzeum Ziemi 
Leżajskiej, a jego gospodarzem 
był Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Jelnej. Tu swoją twór-
czość poetycką zaprezentowa-
ło dziewięciu uczestników ŚDS 
z: Tarnobrzega, Izdebek, No-
wego Żmigrodu, Stalowej Woli 
nr 1, Woli Raniżowskiej, Wy-
sokiej Głogowskiej oraz Jelnej. 
Podczas wydarzenia pojawił się 
również akcent muzyczny w po-
staci koncertu fortepianowego 
wykonanego przez Idę Bielasz-
kę z ŚDS w Tarnobrzegu. Licznie 
zgromadzona widownia, w tym 
również z ŚDS w Spiach, Sarzy-
nie, Łańcucie oraz WTZ w Le-
żajsku, była pod wielkim wraże-
niem prezentowanych wierszy 
oraz muzyki Fryderyka Chopina. 
Organizatorzy pragną poinfor-
mować, że impreza będzie mia-
ła charakter cykliczny, dlatego 
już dzisiaj zapraszają wszystkich 
poetów uczęszczających do pod-
karpackich Środowiskowych Do-
mów Samopomocy do zgłaszania 
swoich wierszy w konkursie lite-
rackim organizowanym corocz-
nie przez ŚDS w Tarnobrzegu, 
ponieważ przegląd poezji z zało-
żenia jest jego dopełnieniem. 

Danuta Kurzyp

Przegląd Poezji 
Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy  
Województwa Podkarpackiego
Przegląd Poezji Uczestników Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy Województwa Podkarpackiego to nowe wyda-
rzenie w kalendarzu imprez środowiskowych domów, odby-
wające się pod patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
pracownikom Muzeum Ziemi Le-
żajskiej oraz Kwiaciarni „Storczyk” 
za pomoc w organizacji przeglądu.
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Oliwia Wojtas została zło-
tą medalistką Pucharu Euro-
py w konkurencji kata i srebrną 
w kumite. Dominik Ner zdobył 
brąz w kumite. Dobrze zapre-
zentowały się w Mistrzostwach 
Europy Kobiet Anna Szczuka, 
która swój start w kumite zakoń-
czyła na drugim miejscu i Natalia 
Kondeusz zdobywając 3 miejsce. 

W składzie reprezentacji Pol-
ski z klubu LKKK znaleźli się 
również: Mateusz Ner, Miko-
łaj Złotek, Emilia Paszek i Alek-
sandra Koszałka oraz sędziowie 
sensei Piotr Jeziorowski, sen-
sei Adam Tokarz, sensei Paweł 
Szalewicz. Do turnieju zgłosi-
ło się 630 zawodników z 21 kra-
jów reprezentujących światowe 
organizacje Kyokushin takie, jak 
WKB, WKO, Kyokushin-kan, 
IFK, IBK, IKO Matsui i Oya-
ma Karate. tj.: Białorusi, Czech, 
Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Iranu, 
Kazachstanu, Łotwy, Mongolii, 
Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowa-
cji, Szwajcarii, Szwecji, Turkme-
nistanu, Tunezji, Turcji, Ukrai-
ny, Węgier i Polski.

Organizatorem Mistrzostw był 
World Kyokushin Budokai Po-
land i Leżajski Klub Kyokus-
hin Karate kierowany przez shi-
han Dariusza Burdę. Na turnieju 
obecni byli prezydent światowej 
organizacji WKB Kancho Pedro 
Roiz oraz członkowie komitetu 
międzynarodowego WKB – shi-
han Daniel Sanchez z Hiszpanii 
i Sergiei Vsevolodov z Ukrainy.

Podczas oficjalnego otwar-
cia Mistrzostw Europy wysłucha-
no hymnu Polski, który a capel-
la odśpiewała Zuzanna Grecka. 
Mistrzostwa Europy WKB roz-
poczęła konkurencja kata dla 
wszystkich startujących. Wszyst-
kie walki eliminacyjne odbywa-

PUCHAR EUROPY 
WORLD KYOKUSHIN BUDOKAI

ły się na 5 tatami. Nie było ogra-
niczenia siły kopnięć i uderzeń, 
a służby medyczne odnotowały 
tylko drobne urazy, które w spor-
cie kontaktowym są normalnością. 
Najliczniejszą grupą zawodników 
byli reprezentanci Ukrainy i Ro-
sji, gdzie karate kyokushin jest na 
bardzo wysokim poziomie sporto-
wym. Tak jak wszystkie turnieje 
WKB, te mistrzostwa były otwar-
te dla zawodników ze wszystkich 
organizacji karate kontaktowe-
go. Walki we wszystkich katego-
riach odbywały się w pełnych, ja-
pońskich, przepisach knock down 
kyokushin czyli z możliwością sto-
sowania wszystkich kopnięć z peł-
ną siłą, zarówno w nogi (tzw. low 
kick), jak i w głowę.

Drugi dzień mistrzostw roz-
począł się od łamania twardych 

przedmiotów (temashiwari). 
Przed walkami finałowymi odbył 
się wspaniały pokaz w wykona-
niu Maxima Sapianyina z Ukra-
iny, po którym przystąpiono do 
walk finałowych open seniorów, 
kobiet, U22, juniorów oraz kate-
gorii oldboy. Wszyscy zawodnicy 
byli bardzo dobrze przygotowa-
ni do Mistrzostw Europy. Wal-
ki finałowe rozgrywane na głów-
nej macie wzbudziły wiele emocji 
wśród gości turnieju. Turniej od-
bywał się na bardzo wysokim po-
ziomie organizacyjnym i spor-
towym. Można było zobaczyć 
bardzo dużo ciekawych i efek-
townych pojedynków w wykona-
niu aktualnych mistrzów świata 
i Europy. Oficjalnego otwarcia 
Mistrzostw dokonał prezydent 
światowej organizacji WKB Pe-

dro Roiz w obecności Posła na 
Sejm RP Jana Warzechy, Bur-
mistrza Miasta Dębica Mariusza 
Szewczyka, Starosty Dębickie-
go Piotra Chęćka, Burmistrza 
Brzostka Wojciecha Staniszew-
skiego, Wójta Gminy Żyraków 
Marka Rączki, Prezesa Leżaj-
skiego Klubu Mirosława Hołdy 
oraz zaproszonych gości. Pod-
czas uroczystego otwarcia wrę-
czono sponsorom i zaproszo-
nym gościom podziękowania 
za wsparcie i udział w mistrzo-
stwach. Turniej objęty był ho-
norowym patronatem Ambasa-
dy Japonii w Polsce, Marszałka 
Województwa Podkarpackie-
go, Wojewody Podkarpackiego, 
Starosty Dębickiego, Burmistrza 
Miasta Dębica i Federacji Ka-
rate World Kyokushin Budokai 
Poland. Patronat medialny spra-
wowała TVP3 Rzeszów, Polskie 
Radio Rzeszów, Nowiny, Nowi-
ny 24. Głównym sponsorem ME 
był Olimp Dębica.

Organizatorzy gratulują wszyst-
kim zawodnikom bardzo wysokie-
go poziomu sportowego. Podzię-
kowania kierują do wszystkich, 
którzy przyczynili się do sukcesu 
organizacyjnego dębickich zawo-
dów, a w szczególności władzom 
samorządowym regionu, MOSiR 
Dębica z  Martą Pawełko-To-
karz na czele, zarządowi Klubu, 
działaczom, obsłudze medycznej, 
sympatykom i kibicom. Turniej 
został zorganizowany z pomo-
cą Urzędu Miejskiego w Dębicy, 
MOSiR Dębica, Ośrodka Kul-
tury w Nowej Sarzynie, Klubu 
Bushido z Dębicy, Klubu UKS 
w Brzostku, Jednostki Strzele-
ckiej 2021 im. płk Leopolda Li-
sa-Kuli w Rzeszowie.

LKKK

W dniach 23-24 listopada 
w Dębicy podczas Pucharu 
Europy w World Kyokushin 
Budokai reprezentanci Le-
żajskiego Klubu Kyokushin 
Karate z sekcji z Nowej Sa-
rzyny i Leżajska wywalczyli 
jeden złoty, dwa srebrne 
oraz dwa brązowe medale.

20
19
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KALENDARZ IMPREZ

IMPREZY KULTURALNE – styczeń 2020

aKademia czytania
Termin: Wtorki i czwartki w godz. 15-16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: „Akademia czytania” to indywidualne zajęcia dla dzieci 6-8 
letnich doskonalące sztukę czytania.

noworoczny Koncert orKiestry dęteJ 
z GrodzisKa dolneGo

Termin: 5 stycznia
Miejsce: Kościół Parafialny pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Grodziska Orkiestra Dęta zaprasza na muzyczną ucztę. W pro-
gramie tradycyjne kolędy i utwory świąteczno-noworoczne. 

Koncert Kolęd

dni seniora w Gminie leżaJsK
Termin: 11 stycznia – Biedaczów, 12 stycznia – Hucisko, Stare Mia-
sto, 18 stycznia – Maleniska, 30 stycznia – Giedlarowa, 31 stycznia – 
Dębno
Miejsce: OK w Brzózie Królewskiej
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, Ośrodki Kultury, Koła Gospodyń 
Wiejskich
Opis: Spotkanie seniorów połączone z poczęstunkiem i częścią ar-
tystyczną.

„HeJ Kolęda, Kolęda...”

Termin: 12 stycznia
Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Na program tego niezwykłego wieczoru składają się kolędy 
i pastorałki oraz bożonarodzeniowe programy artystyczne w wyko-
naniu zespołów działających pod patronatem Ośrodka Kultury. 

Koncert Kolęd – finał woŚp
Termin: 12 stycznia, godz. 16.00
Miejsce: WDK w Brzyskiej Woli
Organizatorzy: SP im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, 
GOK w Kuryłówce
Opis: Czas Świąt Bożego Narodzenia to okres, kiedy w wielu pol-
skich domach grane i śpiewane są kolędy. Najpiękniejsze wydają się 
te polskie, które istnieją w naszej tradycji od wieków. Gminny Ośro-
dek Kultury w Kuryłówce wspólnie z innymi instytucjami tę tradycję 
podtrzymuje, organizując na rozpoczynający się rok, cykl koncertów.

ferie z GoK w Kuryłówce

Termin: 13-24 stycznia, godz. 10.00-20.00
Miejsce: GOK w Kuryłówce oraz Świetlice w Brzyskiej Woli, Dąbro-
wicy, Kolonii Polskiej, Kulnie, Ożannie, Tarnawcu 
Organizator: GOK w Kuryłówce, Placówki Wsparcia Dziennego

ferie w oŚrodKu Kultury 
Termin: 13-26 stycznia
Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym 
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym 
Opis: Będzie to cykl zajęć plastyczno-rękodzielniczych, muzycznych, 
tanecznych i rekreacyjnych, gry, zabawy świetlicowe, dyskoteki ph. 
„Aktywne ferie”. 

Termin: 5 stycznia, godz. 16.00
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK w Kuryłówce

Gala muzyKi KlasyczneJ
Termin: 5 stycznia
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

„KolęduJmy Jezusowi” – plenerowe Śpiewanie Kolęd
Termin: 6 stycznia
Miejsce: szopka przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

oprawa mszy i Koncert Kolęd
Termin: 6 stycznia, godz. 10.00
Miejsce: Kościół w Kulnie
Organizatorzy: Parafia Bystre, GOK w Kuryłówce

orszaK trzecH Króli
Termin: 6 stycznia
Miejsce: Gwizdów-Biedaczów, Dębno
Organizatorzy: Parafie, organizacje społeczne działające na terenie wsi
Opis: Uroczysty przemarsz ulicami wsi w barwnym orszaku z posta-
ciami Trzech Króli.

powiatowy festiwal Kolęd i pastorałeK
Termin: 10 stycznia 
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK w Wierzawicach, GOK w Giedlarowej
Opis: Przegląd twórczości kolędniczej wśród uczniów szkół podsta-
wowych.

dzieŃ seniora 
Termin: 11 stycznia, godz. 14.00
Miejsce: SP w Dąbrowicy 
Organizatorzy: SP w Dąbrowicy
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XV Halowe młodzieżowe mistrzostwa noweJ sarzyny 

w piłce nożneJ – ii etap
Termin: 2-21 stycznia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, MZKS 
„Unia” Nowa Sarzyna 

XiV Halowa liGa piłKarsKa o pucHar noweJ sarzyny 
– KateGoria open

Termin: 5-26 stycznia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzy-
nie, MZKS „Unia” Nowa Sarzyna 

X JuBileuszowy oGólnopolsKi turnieJ piłKi nożneJ 
„admin cup 2020”

Termin: 11 stycznia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, MZKS 
„Unia” Nowa Sarzyna Nowa Sarzyna 

ferie w BiBliotece
Termin: 13-26 stycznia 
(każdy wtorek i czwartek 
w godzinach 11.00-13.00).
Miejsce: Biblioteka Pub-
liczna w Leżajsku
Organizator: MCK Bi-
blioteka Publiczna w Le-
żajsku
Opis: Warsztaty litera-
cko-plastyczne dla dzieci 
w wieku 6-10 lat. 

feriada – cyKl imprez dla dzieci
Termin: 13-26 stycznia
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

Kino na antresoli
Termin: 14 stycznia i 28 stycznia o godz.18.00 
Miejsce: MCK w Leżajsku (Filia Biblioteki Publicznej) 
Organizator: MCK w Leżajsku 
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie (reżyserskie) i kino alternatyw-
ne z różnych okresów.
 

spotKanie dysKusyJneGo KluBu KsiążKi
Termin: 15 stycznia, godz. 16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku.
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić 
się wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami. 

Koncert Kolęd
Termin: 19 stycznia 
Miejsce: Kościół parafialny w Dębnie
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Parafia Dębno
Opis: Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

dzieŃ BaBci i dziadKa 
Termin: 21 stycznia 
Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym 
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym 
Opis: Uroczysta akademia okolicznościowa dedykowana babciom 
i dziad-kom z okazji ich święta. 

Giełda staroci
Termin: 25 stycznia w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynaci staroci i kolekcjonerzy, a także i ci, którzy 
po prostu chcą kupić coś starego, niepowtarzalnego i ładnego zara-
zem, będą mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą gieł-
dy staroci.

małe i wielKie Kolędowanie. Koncert Kolęd
Termin: 26 stycznia godz.17.00
Miejsce: Kościół pw. Trójcy Świętej w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Koncert kolęd organizowany w okresie świąt Bożego Narodze-
nia. W koncercie biorą udział zespoły Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku oraz zaproszeni goście. 

„tanGa Świata” – premiera speKtaKlu muzyczneGo
Termin: 26 stycznia
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej
Opis: Widowisko muzyczne z udziałem aktorów Teatru Muzycznego 
„Broadway” działającego przy GOK Gminy Leżajsk.

Koncert noworoczny
Termin: 27 stycznia godz.19.00
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Koncert Noworoczny, w którym wystąpi Orkiestra Młodzieżo-
wa pod dyrekcją Michała Grzywny oraz Grupa Wokalna Meritum, 
działająca przy MCK. W programie przeboje muzyki filmowej oraz 
kolędy. 

Koncert z oKazJi dnia BaBci i dziadKa

Termin: 29-30 stycznia godz.18.00
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka to koncert, na którym 
prezentują się zespoły wokalne i taneczne Miejskiego Centrum Kul-
tury w Leżajsku. 

Gminny przeGląd JasełeK w noweJ sarzynie 
Termin: 30 stycznia
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizatorzy: SP w Łętowni i OK w Nowej Sarzynie

dzieŃ seniora w noweJ sarzynie
Termin: 30 stycznia
Miejsce: Aula LO w Nowej Sarzynie 
Organizator: Klub Seniora w Nowej Sarzynie

rodzinne Kolędowanie z czytelniKami
Termin: 31 stycznia, godz. 17.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Kolędowanie z czytelnikami połączone z rozdaniem nagród 
najaktywniejszym czytelnikom w 2019 roku. 
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podróż 77

Amazonia
cz. 1

Za nami kilka dni podróży po 
jednym z najbardziej fascynu-
jących państw świata. Zwiedzi-
liśmy dwa ekscytujące miasta. 
Salvador – pierwszą stolicę Bra-
zylii i utopijną Brasilię – obec-
ną stolicę. Jednak Brazylia to 
przede wszystkim świat ekscy-
tującej przyrody. Tutaj znajdują 
się największe wodospady świa-
ta i tutaj na powierzchni pięciu 
i pół miliona kilometrów kwa-
dratowych rozciąga się Amazo-
nia, często nazywana płucami 
świata. To rozległy, tropikalny 
las, rozpostarty wokół dorzecza 
największej rzeki świata. To cu-
downe miejsce i potężny ekosy-
stem o wręcz magicznym statucie 
nie tylko dla biologów i antropo-
logów, ale przede wszystkim dla 
spragnionych wyzwań podróżni-
ków, pragnących skosztować tro-
pikalnej atmosfery. 

Wieczorem opuszczamy Bra-
silię. Przed nami 3 godziny lotu 
i 2000 kilometrów. Obieramy 
kierunek na północ. Po chwi-
li w samolocie zrobiło się prze-
raźliwie zimno. Nie pomaga za-
mknięcie wszystkich nawiewów, 
a niebieski kolor świateł, tylko 
wzmaga to uczucie. Wyciągamy 
z plecaków polary. Niewiele po-
magają. Wiem, że za oknem jest 
minus 50 stopni. Ale pod nami 
przecież upalne tropiki? 

Późno w nocy lądujemy na 
międzynarodowym lotnisku 
w Manaus, w stanie Amazonas, 
w centrum Amazońskiej dżun-
gli. Port lotniczy został otwar-
ty w 1976. Nosi imię brazylij-
skiego polityka i wodza Eduardo 
Gomesa. I kto by pomyślał, że 
w 2009 roku lotnisko uplasowa-
ło się na 14 miejscu pod wzglę-
dem obsłużonych pasażerów 
i trzecim pod względem przeła-
dunków w Brazylii, lokując go 
wśród najbardziej ruchliwych 
lotnisk w kraju. Szybko opusz-
czamy lotnisko i równie szybko 
znajdują się kierowcy taksówek 
oferujący swoje usługi. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, o tej porze, 
nie warto oszczędzać reali i ko-

rzystać z komunikacji miejskiej. 
Tak więc po uzgodnieniu cen ru-
szamy taksówką w stronę hote-
lu. Przygnębiające wrażenie ro-
bią opustoszałe o tej porze ulice. 
Na szczęście rozświetlone ulicz-
ne latarnie, choć trochę przeła-
mują to odczucie. Dojeżdżamy 
do celu. Jest przeraźliwie duszno 
i gorąco. Przez kilkanaście minut 
nerwowo naciskamy dzwonek. 
W końcu otwierają się metalo-
we drzwi, w których staje półna-
gi, zaspany mężczyzna. Wchodzi-
my do środka, gdzie kołysząca się 
żarówka z trudem oświetla meta-
lową lodówkę, na której stoi wy-
pchany aligator. Po załatwieniu 
formalności przy zakurzonym 
biurku, niczym do schronu, prze-
chodzimy przez kolejne metalo-
we drzwi. W pokojach mamy po-
dobne skojarzenia. Z radością 
podbiegamy do okna. Niestety, 
otwiera się na ciemny korytarz. 
Zmęczenie nie daje nam wybo-
ru i padamy na skrzypiące łóżka. 

Po kilku godzinach snu wsta-
jemy. Nie wiemy, czy jest już jas-
no. Wiemy tylko, że o godzinie 
szóstej ma po nas przyjechać bus 
i zawiezie nas do firmy, z którą 
wyruszymy na kilka dni do ama-
zońskiej dżungli. Jeszcze śnia-
danie. Klasyczna jajecznica, buł-
ka i kawa, której jakość przeczy 

sławie, jaką ma u nas brazylijska 
czarna. 

Punktualnie przyjeżdża bus, 
którym jedziemy do biura firmy 
Iguana. Po dłuższej chwili ocze-
kiwania i załatwiania formalno-
ści ruszamy. Jedziemy na obrze-
ża Manuas do Porto da Ceasa. 
Przed nami Rio Negro, najwięk-
szy lewy dopływ Amazonki, który 
kilka kilometrów od Manaus łą-
czy się z Solimoes, górnym odcin-
kiem Amazonki. Stąd wypływa 
zaopatrzenie do odległych osad 
położonych głęboko w dżungli. 
Tutaj również zmieniamy środek 
transportu na motorową łódź, by 
po chwili w zawrotnym tempie 
ruszyć na spotkanie przygody. 
Wpływamy na jeden z najwięk-
szych fenomenów przyrodniczych 
naszej planety. Miejsce, gdzie 

spotykają się dwie rzeki Rio Ne-
gro i Solimoes widoczne jest go-
łym okiem, gdyż ich wody mają 
inny kolor. Co ciekawe kilkana-
ście kilometrów wody rzek płyną 
obok siebie. Czym spowodowany 
jest ten fenomen? Rio Negro to-
czy niezwykle ciemne, praktycz-
nie czarne wody – stąd nazwa: 
Czarna rzeka. W pewnym mo-
mencie spotyka się z Rio Solimo-
es o wodach w piaskowym odcie-
niu. Wody te różnią się nie tylko 
kolorem, ale przede wszystkim 
gęstością, temperaturą i pręd-
kością nurtu. Rio Negro płynie 
z prędkością około 2 kilometrów 
na godzinę, a jej temperatura to 
około 28 stopni Celsjusza. W tym 
samym momencie Rio Solimo-
es pokonuje do 6 kilometrów na 
godzinę, a jej wody są zimniejsze 

Tutaj zmieniamy środek transportu

Gdzie Rio Negro styka się z Solimoes (tak po Brazylijsku nazywa się 
górny odcinek Amazonki Upragniony postój

Nasza baza na kolejne dni
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o 6 stopni Celsjusza. Wszystkie te 
czynniki razem dają ten niezwy-
kły efekt, że wody o różnych ko-
lorach długo płyną obok siebie 
nie mieszając się od razu. W tym 
miejscu Amazonka ma tylko trzy 
kilometry szerokości. 1200 kilo-
metrów dalej u ujścia do Atlanty-
ku, rzeka ma już 100 kilometrów 
szerokości. A to nie koniec re-
kordowej Amazonki, której delta 
(oczywiście największa na świe-
cie) zajmuje 100 000 km2. Dla po-
równania powierzchnia Polski to 
312 000 km2.

Ruszamy dalej. Nad nami oło-
wiane chmury niewróżące nic 
dobrego. W zawrotnym tempie 
zbliżamy się do Port Careiro da 
Varzea. Tu szybka przesiadka 
do busa i ruszamy dalej. Po kil-
ku kilometrach przerwa. I wcale 
nie po to, by obejrzeć wspaniałe 
liście wiktorii królewskiej, a do-
kooptować kilku nowych pasa-
żerów. Wiktoria królewska zwa-
na często wiktorią amazońską to 
bylina z rodziny grzebieniowa-
tych. W środowisku naturalnym 
występuje wyłącznie w Amazo-
nii. W ojczyźnie nazywana jest 
przez Indian „talerzami wodny-
mi”. Pływające liście osiągają na-
wet 4 metry średnicy. Brzeg liścia 
jest wygięty do góry by zapo-
biec zalaniu go wodą. Wierzch-
nia warstwa jest gładka i zielona, 
podczas gdy spód jest czerwony 
i mocno kolczasty co chroni liść 
przed obgryzaniem przez zwie-
rzęta.

Ponownie wskakujemy w po-
czciwe volkswageny zwane „ogór-
kami”, które produkowane są 
w Brazylii do dnia dzisiejsze-
go i ruszamy na południe, jedy-
ną drogą w tych okolicach. Na-
wierzchnia zmienia się na coraz 
gorszą. To oznaka, że jesteśmy 
daleko od cywilizacji. Czasami, 
by nie wpaść w dziury, trzeba 
przepuścić pojazd nadjeżdżają-
cy z przeciwka, aby za chwilę cie-

szyć się względnie dobrym asfal-
tem. Po kilku godzinach pośladki 
wołają o łagodny wymiar kary. Na 
reszcie postój. Samochody mogą 
odpocząć, a my skorzystać z toa-
lety i skromnej oferty sklepu.

Nagle deszcz. Pada coraz moc-
nej. Dla miejscowych to nic nad-
zwyczajnego. Właśnie w marcu 
rozpoczyna się tutaj pora desz-
czowa, która potrwa do czerw-
ca. Co ciekawe, dzięki opadom 
większość amazońskiego bło-
ta jest pod wodą. Z jednej stro-
ny ułatwia to poruszanie się, 
gdyż używane są wtedy łodzie, 
a z drugiej znacznie spada ilość 
komarów i innego robactwa. Po 
prostu nie zdążą się jeszcze wy-
lęgnąć. Dla nas to powód do ra-
dości. Kiedy kończy się pora su-
cha, owady stają się bardzo 
natrętne. Właśnie skręciliśmy 
z głównej drogi. Patrząc na stan 
nawierzchni trudno popaść w op-
tymizm. A kierowcy ze spokojem 
przyjmują nieustanne uślizgi kół 
na błotno-gliniastej nawierzch-
ni. Cierpliwie pokonujemy liczne 
kałuże, doły i drewniane mostki. 
Witaj przygodo! 

Patrząc na otaczającą nas rze-
czywistość, trudno dać wiarę że 
Amazonia wysycha. W kontek-
ście ostatnich doniesień o wiel-
kich pożarach lasów – zwanych 
deszczowymi – trudno wyobrazić 
sobie, jak można tutaj rozniecić 
ogień, nie mówiąc już o wypala-

niu ogromnych połaci lasu. Bez-
sprzecznie wielkim problemem 
jest wyrąb drzew i pozyskiwa-
nie nowych terenów pod pastwi-
ska i plantacje roślin uprawnych. 
Żyzna amazońska gleba kusi, za-
równo rolników, jak i hodowców 
bydła. Zaburza to równowagę 
ekologiczną, zwiększa zagroże-
nie suszą i przyspiesza niebez-
pieczne zmiany klimatyczne. Na 
domiar złego w Amazonii poszu-
kuje się również złóż ropy, a wy-
rzucane przez wielkie koncerny 
toksyczne odpady zatruwają śro-
dowisko naturalne. Organizacje 
ekologiczne biją na alarm. Pły-
nące z tego zyski są jednak tak 
duże, że nie wszystkie działania 
chroniące amazońską przyrodę 
kończą się sukcesem.

Dojeżdżamy na miejsce. Przy-
najmniej tak nam się wydawa-
ło w pierwszej chwili. Niestety, 
to tylko kolejny etap naszej po-
dróży w głąb Amazonii. Jesteśmy 
w Porto do Marcarico. Nazwa 
„port” to duże nadużycie. Znaj-
duje się tu tylko jeden drewniany 
budynek, a właściwie wiata, pod 
którą miejsce znalazły: sklep, ma-
gazyn i prowizoryczne schronie-
nie dla kierowców i podróżnych. 

Deszcz przybiera na sile, a łód-
ki nabierają wody. Samochody 
grzęzną w błocie, chodzenie staje 
się praktycznie niemożliwe. Już 
dwie osoby przewróciły się na 
lepkiej błotnistej mazi. Poziom 

wody rośnie z minuty na minutę, 
a my z ironicznym uśmiechem na 
twarzy zadajemy sobie pytanie – 
dokąd się pchamy?

W końcu zapada decyzja – pły-
niemy. Ściśnięci z bagażami na 
niewielkiej łodzi w zawrotnym 
tempie pokonujemy rozlewiska 
pochłaniające tysiące drzew. Chy-
ba tylko emocje nas rozgrzewają, 
bo zrobiło się dziwnie chłodno. 
Mamy wrażenie że woda jest cie-
plejsza od powietrza. 

Patrząc na te rozległe tereny 
nasuwa się wiele pytań. Dlacze-
go las deszczowy został nazwa-
ny dżunglą amazońską, a olbrzy-
mia rzeka, która go przecina 
Amazonką? Przecież określe-
nia te kojarzą się z mityczny-
mi wojowniczkami. Wszystko 
za sprawą hiszpańskich konkwi-
stadorów na czele z Francisco 
Orellaną, który oficjalnie podbił 
te tereny. Tubylcy snuli opowie-
ści o tajemniczym plemieniu ko-
biet, które miały być silniejsze od 
mężczyzn i biegłe w sztuce wo-
jennej. Kobiety te nie miały mę-
żów. Mężczyźni byli im w zasa-
dzie potrzebni jedynie po to, aby 
plemię mogło trwać. Znajdując 
podobieństwa do historii Ama-
zonek wielką rzekę przez jakiś 
czas nazywano Rio Orellana, po-
tem Hiszpanie zmienili nazwę na 
Amazonkę, a tereny wokół niej, 
zostały zaś nazwane Amazonią.

Zbliża się koniec naszej dzi-
siejszej podróży. Tutaj nad rzeką 
Parana do Mamori znajduje się 
Juma Eco Lodge, w którym spę-
dzimy kilka dni.

Spełnia się kolejne nasze ma-
rzenie. Jeszcze nie tak dawno 
wydawało się nierealnie. Dzi-
siaj staje się faktem. Przed nami 
Amazonia. 

Cdn.

Ulica Manaus i wejście do naszego hotelu

Ulewa za ulewą pustoszy okolicę Hotelowa recepcja
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ABC BEZROBOTNEGO

Cel projektu: 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrud-

nienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez 
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą 
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

Kto może skorzystać z projektu? 
Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni 

w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończe-
nie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobot-
ne (w tym: osoby z niepełnosprawnościami posiadające 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 
osoby długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej 
wymienione warunki uczestnictwa w projekcie: 

q osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym 
w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dzien-
nym), 

q osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały 
udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicz-
nych, 

q osoby do 25 roku życia, mogą zostać uczestnikami pro-
jektu wyłącznie w okresie do 4 m-cy od daty ostatniej 
rejestracji. 

Projekt również zapewnia możliwość udziału byłym 
uczestnikom projektów z zakresu włączenia społeczne-
go realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO 
oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na ob-

szarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integra-
cji społecznej. 

W ramach projektu realizowane są 
następujące formy wsparcia: 

q indywidualne poradnictwo zawodowe (przewidziane 
dla wszystkich uczestników projektu); 

q staż 6 m-cy (planowany pierwszy nabór ciągły – styczeń 
2020 r.); 

q bon na zasiedlenie (planowany pierwszy nabór ciągły – 
styczeń 2020 r.); 

q jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-
darczej (planowany pierwszy nabór cykliczny – styczeń 
2020 r.). 

Kolejne nabory ciągłe/cykliczne na ww. formy wspar-
cia dla zainteresowanych bezrobotnych kobiet i mężczyzn 
będą ogłaszane zgodnie z harmonogramem projektu do 
wyczerpania środków finansowych w ramach projektu. 

Informacje o realizacji projektu oraz o formach wspar-
cia znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://le-
zajsk.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy – Programy 
aktywizacyjne i projekty urzędu, na podstronie projek-
tu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie leżajskim (IV)” http://lezajsk.praca.gov.pl/-
-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-
-powiecie-lezajskim-iv- 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w okresie 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r. realizuje projekt pt.

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH 
BEZ PRACY W POWIECIE LEŻAJSKIM (IV)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie 
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje: 
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk 

Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28 
Staże – pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42 

Bon na zasiedlenie – pok. 27, tel. 17 242 73 73 wew. 44 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pok.17, tel. 17 242 73 73 wew. 32 

Zapraszamy do udziału!!!
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URZĄD DO SPRAW KOMBA-
TANTÓW I OSÓB REPRESJO-
NOWANYCH, informuje iż weszły 
nowe przepisy ustawy z dnia 15 marca 
2019 r. o zmianie ustawy o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego oraz niektórych innych 
ustaw. Przepisy wprowadzają możli-
wość otrzymania pomocy finansowej 
ze środków pozostających w dyspo-
zycji Szefa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. 
Zmiana ustawy wprowadza nowe gru-
py osób uprawnionych do otrzymania 
pomocy finansowej. 

Są nimi:
v osoby deportowane do pracy przy-

musowej oraz osadzone w obozach 
pracy przez III Rzeszę i Związek So-
cjalistycznych Republik radzieckich. 
Na podstawie znowelizowanej usta-
wy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach 
deportowanych do pracy przymuso-
wej oraz osadzonych w obozach pra-
cy przez III Rzeszę i Związek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich, 

v żołnierze zastępczej służby wojsko-
wej przymusowo zatrudniani w ko-
palniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach rud uranu i batalionach 
budowalnych – żołnierze górnicy. Na 
podstawie znowelizowanej ustawy 
z dnia 2 września 1994 roku o świad-
czeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej 
służby wojskowej przymusowo zatrud-
nianym w kopalniach węgla, kamie-
niołomach, zakładach rud uranu i ba-
talionach budowlanych, 

v cywilne niewidome ofiary działań 
wojennych. Na podstawie znoweli-

zowanej ustawy z dnia 16 listopada 
2006 roku o świadczeniu pieniężnym 
i uprawnieniach przysługujących cy-
wilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych. 

Szef Urzędu może przyznać oso-
bom uprawnionym, znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej, zdro-
wotnej oraz w związku z zaistnieniem 
zdarzeń losowych pomoc pieniężną – 
jednorazową lub okresową. 

1. Pomoc pieniężna jednorazowa 
może być przyznana, w szczególności na: 
v częściowe pokrycie kosztów zakupu 

wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabi-
litacyjnego lub wyrobów medycznych, 

v dostosowanie pomieszczeń miesz-
kalnych do rodzaju niepełnospraw-
ności. 

Pomoc pieniężna jednorazowa może 
ona być przyznana, gdy:
v dochód osoby samotnie gospodaru-

jącej nie przekracza kwoty odpowia-
dającej 220% najniższej emerytury, 
tj. 2.420 zł.

v dochód na osobę w rodzinie nie prze-
kracza kwoty odpowiadającej 150% 
najniższej emerytury, tj. 1.650 zł.

v dochód osoby samotnie gospodaru-
jącej lub dochód na osobę w rodzi-
nie nie przekracza kwoty odpowia-
dającej 300% najniższej emerytury, 
tj. 3.300 zł w przypadku gdy wnio-
skodawca jest osobą całkowicie nie-
zdolną do pracy i do samodzielnej 
egzystencji. 

Pomoc pieniężna jednorazowa jest 
przyznana do wysokości 150% najniż-

szej emerytury, tj. do kwoty 1.650 zł, 
przy czym pomoc przeznaczona na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu 
wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabi-
litacyjnego, wyrobów medycznych lub 
dostosowanie pomieszczeń mieszkal-
nych do rodzaju niepełnosprawno-
ści może być przyznana do wysoko-
ści 300% najniższej emerytury, tj. do 
kwoty 3.300 zł. Pomoc pieniężna jed-
norazowa jest przyznawana nie częś-
ciej niż raz na 12 miesięcy.

2. Pomoc pieniężna okresowa może 
być przyznana, w szczególności na:
v zaspokojenie potrzeb bytowych i och- 

ronę zdrowia w przypadku długo-
trwałej choroby powodującej wzrost 
kosztów utrzymania, zakupu leków, 
środków opatrunkowych oraz dojaz-
dów do zakładów leczniczych na za-
biegi medyczne, 

v usługi pielęgnacyjne niezbędna ze 
względu na wiek i stan zdrowia. 

Pomoc pieniężna okresowa może 
ona być przyznana, gdy:
v dochód osoby samotnie gospodaru-

jącej nie przekracza kwoty odpowia-
dającej 150% najniższej emerytury, 
tj. 1.650 zł;

v dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty odpowiadają-
cej 100% najniższej emerytury, tj. 
1.100 zł.

Pomoc pieniężna okresowa może 
być przyznana do wysokości 100% 
najniższej emerytury miesięcznie, tj. 
do kwoty 1100 zł miesięcznie i jest 
przyznawana na okres do 6 miesięcy 
i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc pieniężna 
dla kombatantów, ofiar represji oraz wdów i wdowców  

po kombatantach i ofiarach represji

Informacja przygotowana na podstawie danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów o Osób Represjonowanych www.komba-
tanci.gov.pl . Do wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwa-
ny dochód – w przypadku emerytów i rencistów będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, a także dokumen-
ty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej – zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki 
oraz leczenie itp.
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Wszystko to jest bardzo ważne 
i nie możesz tego zaniedbywać. 
Jednak jeśli chcesz się rozwijać 
i osiągać życiowe sukcesy, powi-
nieneś zdobywać wiedzę i umie-
jętności dużo szerzej niż tylko 
w szkole. Twoje marzenia nie 
zrealizują się same, a wymarzo-
na praca nie spadnie ci z nieba. 
Warto wziąć życie w swoje ręce 
już teraz, bo to dziś podejmujesz 
decyzje, które ważą o losach two-
jej przyszłości.

Czy będąc młodym człowiekiem 
warto być aktywnym?

To okres w życiu, w którym 
czasu jest dość sporo i możesz 
robić to, na co masz ochotę. Za-
angażowanie w życie społeczne 
nie zabierze ci możliwości bawie-
nia się ze znajomymi czy czasu 
na oglądanie ulubionego seria-
lu. Jasne, będzie go trochę mniej. 

Czy takie zainwestowanie 
czasu ci się opłaca? Co dzięki 

temu zyskujesz?
Koła zainteresowań dają 

szansę rozwijania tego obsza-
ru, w którym czujesz się dobry 
i który Cię kręci. Poznajesz ludzi 
z „twojej bajki”. Łapiecie wspól-
ny kontakt, rozmawiacie, dzieli-
cie się doświadczeniami i wiedzą, 
a dzięki temu rozwijacie się.

Bardzo podobnie działają or-
ganizacje pozarządowe. Ich 
głównym celem jest działanie na 
rzecz otoczenia. Daje ci to możli-
wość realizowania w twojej oko-
licy projektów, które cię inte-
resują. Nie macie skate parku? 
Brakuje wam ciekawego miejsca 

Pokolenie dojrzałych mówi, 
że młodym się nie chce…
Angażowanie się w działania pozaszkolne, koła zainteresowań, 
organizacje społeczne i pozarządowe nie jest wśród młodzieży 
zbyt popularne. Wymaga poświęcenia swoje-
go czasu i uwagi. A przecież 
masz naukę, nauczyciele 
gonią ze sprawdzianami. 
W domu trzeba pomóc. Co 
robić?

na wyjścia ze znajomymi? Nie 
macie pieniędzy na stworzenie 
takich rzeczy? W tym właśnie po-
magają organizacje pozarządo-
we. Dzięki ich działaniu może-
cie pozyskiwać pieniądze, szkolić 
się, organizować warsztaty i wy-
jazdy w miejsca, w które zawsze 
chcieliście pojechać. A wszystko 
za poświęcony czas. 

Przykładem takiego działania 
jest projekt „Przedsiębiorczość 
naszą szansą” realizowany przez 
Stowarzyszenie Dla Rozwoju 
Leżajska. Był on skierowany do 
młodzieży z terenu powiatu le-
żajskiego i miał na celu odkry-
wanie i edukowanie młodych li-
derów oraz pobudzanie ich do 
działania. 

Młodzież uczestnicząca w pro-
jekcie mogła zgłębiać wiedzę 
i zdobywać nowe umiejętności 
metodą warsztatową. W ramach 
projektu przeprowadzone zosta-
ły warsztaty aktywizujące i edu-
kujące. Dzięki nim uczestnicy 
rozwijali kompetencje społeczne 
w zakresie m.in. zasad współpra-
cy i komunikacji w grupie, pre-
zentowania się, pokonywania 
tremy, zarządzania czasem, róż-
nych metod uczenia się. Następ-
nie brali udział w warsztatach 

możemy je zrealizować? Warto 
podpatrywać dobre wzorce i roz-
wiązania od lepszych. Stąd zaję-
cia korzystania z dobrych prak-
tyk – warsztaty, podczas których 
uczestnicy szukali pozytywnych 
wzorców, działań podejmowa-
nych przez rówieśników w innych 
miastach. Odbyli również wyjazd 
studyjny do bardzo aktywnej gru-
py młodzieżowej „Strefa Kultury 
Młodzieżowej” do Chmielnika. 

Na zakończenie warsztatów 
każdy z uczestników otrzymał 
certyfikat potwierdzający udział 
w projekcie.

Mamy nadzieję, że najwięk-
szym efektem tego projektu bę-
dzie zwiększenie zaangażowania 
młodych ludzi w życie społeczne!

Macie wpływ na swoje otocze-
nie! Wykorzystajcie go mądrze!

Inicjatywa była realizowa-
na w ramach projektu „Pod-
karpackie Inicjatywy Lokalne 
2018-2019” dofinansowanego 
ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Re-
gionalnymi Operatorami Pro-
jektu są: Fundacja Fundusz Lo-
kalny SMK, Stowarzyszanie 
LGD „Partnerstwo dla Ziemi Ni-
żańskiej”, Stowarzyszanie LGD 
„TRYGON – Rozwój i Innowa-
cja, Fundacja Przestrzeń Lokal-
na oraz ze środków Gminy Mia-
sto Leżajsk.

Szczególne podziękowania 
kierujemy do Zespołu Szkół Li-
cealnych im. Bolesława Chrobre-
go w Leżajsku za pomoc w reali-
zacji projektu oraz do „Kuriera 
Powiatowego” za objęcie nasze-
go przedsięwzięcia patronatem 
medialnym.

Sebastian Niźnik
Koordynator projektu

ABC samorządności i funkcjo-
nowania NGO, gdzie poznawali 
zasady funkcjonowania samorzą-
du i organizacji pozarządowych 
oraz odkrywali jaki wpływ na 
otoczenie mają młodzi ludzie. 
Mogli odpowiedzieć sobie na py-
tanie „Co my młodzi możemy 
zrobić dla swojej społeczności?”. 
Na warsztatach ABC rynku pra-
cy dowiedzieli się jak odpowied-
nio przygotować CV, list moty-
wacyjny, jak i gdzie wyszukiwać 
odpowiednich ofert pracy, jak 
prawidłowo przygotować się do 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

Warsztaty ABC przedsię-
biorczości poprowadził wykła-
dowca Politechniki Rzeszow-
skiej i praktyk biznesu dr Maciej 
Chrzanowski. Tematy porusza-
ne przez niego na warsztatach to 
m.in. formy podejmowania dzia-
łalności, zasady i obowiązki zwią-
zane z prowadzeniem działal-
ności, możliwości finansowania 
działalności, skąd się biorą start-
-upy i inne innowacyjne działa-
nia. Każdy problem jest do roz-
wiązania. Trzeba tylko podejść 
do niego kreatywnie. Właśnie 
z tym młodzież mierzyła się pod-
czas warsztatów DESIGN THIN-
KING – warsztatów dotyczących 
myślenia projektowego – skąd 
się biorą pomysły i w jaki sposób 
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