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W głosowaniu internetowym dla obiektów startujących w I eta-
pie prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 
i Budowa XXI w.”, w którym łącznie oddano 200 000 głosów z ca-
łego świata, inwestycja Powiatu Leżajskiego o nazwie „Rewitaliza-
cja dworku klasycystycznego i adaptacja na potrzeby przedszkola dla 
dzieci z niepełnosprawnościami” zdobyła 235 głosów i zajęła I miej-
sce w województwie podkarpackim spośród 380 realizacji z całej Pol-
ski, które poddały się ocenie internautów.

W związku ze współpracą z samorządami województw obiekty ry-
walizują według kwalifikacji w województwach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy oddali głos na naszą in-
westycję.
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego odbyła się z wyko-
rzystaniem środków porozumie-
wania się na odległość.

Miejsce obradowania zosta-
ło przygotowane zgodnie z zasa-
dami bezpieczeństwa zalecanymi 
przez służby sanitarne.

W obradach rady osobiście 
uczestniczyło 13 radnych. Pozo-
stali korzystali ze środków po-
rozumiewania się na odległość, 
również podczas głosowania.

W trakcie spotkania radni 
podjęli uchwały w sprawie:
•	 określenia zadań z zakresu re-

habilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz wyso-
kości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przezna-
czonych na realizację tych za-
dań w 2020 r.

•	 przekazania środków finanso-
wych dla Policji

•	 powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku;

•	 zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej Powiatu Leżaj-
skiego;

•	 wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2020 r.

•	 zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego.

Wyniki głosowania nad za-
twierdzeniem uchwał zostały 
ogłoszone przez Przewodniczą-
cego Rady po podliczeniu głosów 
z głosowania jawnego imiennego 
oraz głosowania z wykorzysta-
niem środków porozumiewania 
się na odległość.

NN

XXIV SESJA 
RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO
30 kwietnia w sali konfe-
rencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej odbyła się XXIV 
sesja nadzwyczajna Rady 
Powiatu Leżajskiego.

Fot. KĆ
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17 stycznia Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny ogłosił przymusową restrukturyza-
cję Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 
w Sanoku, w wyniku której w dramatycznej 
sytuacji postawione zostały 34 samorzą-
dy województwa podkarpackiego, tracąc 
43% środków zdeponowanych na kontach 
w PBS. Jednym z poszkodowanych był rów-
nież Powiat Leżajski.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Le-
żajskiego, we współpracy z innymi samorzą-
dami udało się odzyskać utracone środki.

Decyzją Ministra Finansów po uzgod-
nieniu kryteriów podziałów rezerwy sub-
wencji ogólnej w 2020 r. z Zespołem ds. 
Systemu Finansów Publicznych Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialne-
go przyznano środki z rezerwy jednostkom 

samorządu terytorialnego, które utraciły 
je wskutek wspomnianej restrukturyzacji. 
Powiatowi Leżajskiemu została przyznana 
kwota 10 727 044 zł ze środków tej rezerwy.

Kwota przyznanych środków rezerwy sta-
nowi 100% strat poniesionych przez jed-
nostkę.

NN

Powiat Leżajski

odzyskał środki utracone
w wyniku przymusowej restrukturyzacji banku PBS

Corocznie, 7 maja, w święto 
Matki Bożej Leżajskiej, któ-

rej wizerunek widnieje w herbie 
powiatu, obchodzimy Dzień Po-
wiatu Leżajskiego. Jednak sytu-
acja epidemiologiczna, w której 
obecnie się znajdujemy uniemoż-
liwiła uczczenie tego dnia w do-
tychczasowy sposób ze względu 
na zakaz organizowania imprez 
i uroczystości powyżej 50 osób. 

Mimo wszystko udało się sym-
bolicznie oddać cześć patronce 
powiatu mszą świętą zorganizo-
waną przez Starostę Leżajskiego 
Marka Śliża i Kustosza Sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia 
o. Sylwestra Skirlińskiego. Mszę 
koncelebrował ks. dziekan Ma-
rek Cisek. W nabożeństwie wziął 
udział Przewodniczący Rady Po-
wiatu Adam Wylaź, radni Rady 
Powiatu Leżajskiego, Zarząd 
Powiatu, dyrektorzy i kierowni-
cy jednostek powiatowych oraz 
pracownicy Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku. W uroczysto-
ści uczestniczył również sztandar 
Powiatu Leżajskiego.

NN

Symbolicznie uczczono 
Dzień Powiatu Leżajskiego
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Powiat Leżajski otrzymał dofi-
nansowanie w wys. 100 000 zł. Pla-
nowano zakup 40 laptopów, jed-
nak w wyniku przeprowadzonego 
zapytania ofertowego ostatecz-
nie możliwy był zakup 50. Zostały 
one rozdysponowane według po-
trzeb między trzy szkoły: Zespół 
Szkół Technicznych (23), Zespół 
Szkół Licealnych (21) i Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
(6). Po zakończeniu stanu epide-
mii spowodowanej koronawiru-
sem laptopy będą wykorzystane 
podczas zajęć szkolnych.

Projekt jest odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii, spowodo-
wanym zakażeniami koronawi-
rusem. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych 

Laptopy zakupione w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła” 
trafiły do uczniów
Do uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 
Leżajski trafiły laptopy zakupione w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

ławach zasiadają przed monito-
rami komputerów. Niestety, wie-
lu z nich nie posiadało dostępu 
do internetu lub sprzętu, na któ-
rym może realizować podstawy 
programowe.

NN

W kwietniu przedsiębiorstwo Mol-
ter Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 
przekazało 1 000 maseczek ochronnych, 
rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. 
Środki te trafiły do dwóch Domów Po-
mocy Społecznej na terenie powiatu le-
żajskiego oraz do Domu Dziecka.

Firma CASTRA Sp. z o.o. z Cha-
łupek Dębiańskich podarowała Po-
wiatowi Leżajskiemu 2300 rękawiczek 
ochronnych (nitrylowych/lateksowych). 
Rękawiczki zostały przekazane rów-
nież do Domów Pomocy Społecznej 

w Brzózie Królewskiej i Mołyniach. Jest 
to kolejna pomoc tej firmy dla powia-
tu. Wcześniej CASTRA przekazywa-
ła środki ochrony osobistej (masecz-
ki, rękawiczki i przyłbice) leżajskiemu 
szpitalowi oraz mieszkańcom Dębna 
i Chałupek Dębniańskich (ponad 1200 
maseczek wielorazowego użycia).

Zarząd Powiatu Leżajskiego ser-
decznie dziękuje obu firmom za oka-
zane wsparcie.

NN

Lokalne firmy nadal przekazują wsparcie
Choć epidemia koronawirusa daje się mieszkańcom powiatu leżajskiego już nieco mniej we znaki, to 
wsparcie od lokalnych firm wciąż płynie.
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Cieszy nas bardzo, że w tej nieznanej nam dotąd sytuacji nie zostaliśmy sami i spotykamy się z ogromną i wymierną życz-
liwością, dzięki której możemy zakupić specjalistyczny sprzęt ratujący życie, środki ochrony indywidualnej oraz płyny de-
zynfekcyjne. Dzięki tak dużej ofiarności możemy udzielać świadczeń w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentom 
i personelowi, zapobiegać powstawaniu ognisk zakażenia, co wymusza poddawanie dużych grup personelu kwarantannie 
i powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu leżajskiego i powiatów sąsiednich.

Naszą wdzięczność chcemy wyrazić w szczególności:
• Grupie Żywiec, która przekazała darowiznę w kwocie 100 000 zł na zakup aparatu do terapii nerkozastępczej 

oraz witaminowy napój owocowy dla personelu w liczbie 3 600 butelek;
• Fundacji TVN „Nie jesteś sam” za darowiznę w kwocie 150 000 zł na zakup środków ochrony osobistej;
• Fundacji Polsat, od której otrzymaliśmy środki ochrony osobistej: maseczki chirurgiczne 850 szt., maseczki 

FFP2 – 155 szt., kombinezony – 200 szt., rękawiczki jednorazowe – 5 500 szt., płyn do dezynfekcji powierzch-
ni – 100 l, przyłbice – 80 szt.;

• Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która przekazała maseczki chirurgiczne – 4 000 szt.), przyłbice 
ochronne – 50 szt., środki do dezynfekcji (20 l),

• Nadleśnictwu Leżajsk, za kwotę 3 000 zł na zakup środków ochrony indywidualnej; 
• Z.P.O.W. „Orzech” za przekazane artykuły spożywcze;
• Firmie Amica S.A., od której otrzymaliśmy sprzęt AGD (lodówko-zamrażarkę oraz mikrofalówkę);
• PPHU BIT s.c. „BAJT” za przekazane oczyszczacze powietrza – 11 szt. wraz z kompletem filtrów i płyn do de-

zynfekcji (120 l), urządzenie wspomagające leczenie Covid-19 (2 szt.), maseczki ochronne – 300 szt.;
• Firmie Castra Sp. z o.o. za środki ochrony indywidualnej: przyłbice ochronne 700 szt., rękawiczki jednorazowe 

2 750 szt.;
• Firmie CAMPIÓ FOOD Sp. z o.o. za przekazane artykuły spożywcze; 
• Zespołowi Szkół w Grodzisku Górnym za przyłbice ochronne (200 szt.);
• Gospodzie u Więcławów za przekazane warzywa;
• ZPOW „POLTINO” za przekazane mrożonki;
• Inicjatywie DRUKUJEMY DLA MEDYKÓW i Zespołowi Szkół w Grodzisku Górnym za przekazane przyłbice 

ochronne – 300 szt.;
• Fundacji Radia ZET za plazmowy oczyszczacz powietrza (1 szt.);
• Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy dokonali wpłat na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Leżaj-

sku.

Obecnie trwają formalności związane z przekazaniem środków przez kolejnych darczyńców, więc mamy świadomość, że 
powyższa lista jest niepełna.

W imieniu własnym, pracowników oraz naszych pacjentów za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja oraz pracownicy SP ZOZ

SP ZOZ w Leżajsku 
dziękuje darczyńcom

W związku z epidemią COVID-19 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, tak 
jak wszystkie podmioty lecznicze, znalazł się w trudnej sytuacji, wymuszającej zmianę organizacji 
pracy, ograniczenie lub zawieszenie udzielania niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych, po-
wodującej istotny wzrost kosztów funkcjonowania.
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Słynny duński pedagog Jesper 
Juul twierdzi, że w edukacji wiele 
zmieniłoby się, gdyby zastąpiono 
„obowiązek” na „prawo”. Prawo 
to wolność, swoboda decydowa-
nia o sobie, przywilej. Aż chce 
się z niego skorzystać. To zupeł-
nie inaczej ustawia sposób my-
ślenia o szkole. Zamienia „mu-
szę” na „chcę”. I nasi uczniowie 
chcą, chcą angażować się w życie 
szkoły, w pomoc potrzebującym, 
wreszcie chcą doskonalić swoje 
talenty. 

W szkole od wielu lat prężnie 
działa Samorząd Uczniowski, 
który tworzą uczniowie. Na po-
czątku roku społeczność szkol-
na wybiera swoich przedstawi-
cieli do SU, który realizuje wiele 
istotnych zadań oraz organizuje 
ciekawe imprezy szkolne.

Chętnie włącza się w akcje cha-
rytatywne. Na bieżąco odpowiada 
na prośby o pomoc. Zaangażowa-
nie w Samorząd Uczniowski ma 
bardzo wiele zalet. Uczy współ-
pracy z innymi, kreatywności 
i przedsiębiorczości. Uczniowie 
zdobywają bardzo duże doświad-
czenie, które z pewnością przyda 
im się w pracy oraz w dorosłym 
życiu. Oprócz tego udział w Sa-
morządzie Uczniowskim to po 
prostu świetna zabawa!

Oto co dzieje się w ZSL  
za przyczyną  

Samorządu Uczniowskiego:
• organizowanie wyborów do 

SU;
• coroczna zbiórka pieniędzy na 

zakup zniczy na polskie cmen-
tarze na Ukrainie

• konkurs talentów ,,Chrobry 
ma TALENT'';

• Andrzejki w Chrobrym;
• Mikołajki;
• Christmas Event;

• wieczory filmowe;
• akcje charytatywne;
• Walentynki w Chrobrym;
• Tłusty Czwartek – rozdawanie 

pączków ufundowanych przez 
SU dla wszystkich uczniów;

• Dzień Dziecka i wiele innych.

Od 2008 r. w ZSL w Leżaj-
sku działa Szkolne Koło Wo-
lontariatu. Uczniowie angażują 
się w bezinteresowną pomoc na 
rzecz potrzebujących. 

Koło jest organizacją młodzie-
żową, prowadzi działalność chary-
tatywno-opiekuńczo-wychowaw-
czą na terenie szkoły oraz poza 
nią. W ramach swojej działalności:
• prowadzi zajęcia z chorymi 

dziećmi, przebywającymi na 
oddziale dziecięcym w leżaj-
skim szpitalu;

• pomaga dzieciom i osobom 
starszym przebywającym w ho-
spicjach;

• współpracuje z placówkami 
oraz stowarzyszeniami działa-

jącymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych;

• angażuje się w inicjatywy spo-
łeczne, patriotyczne i kulturo-
we w społeczności lokalnej;

• podejmuje szereg akcji chary-
tatywnych dla potrzebujących;

• włącza się w ogólnopolskie ak-
cje charytatywne;

• współpracuje ze schroniskami 
dla zwierząt;

• w okresie pandemii koronawi-
rusa szyje maseczki.
Każdy uczeń może zostać wo-

lontariuszem.

Otwartość, kreatywność i dia-
log to cechy działalności grupy te-
atralnej działającej w ZSL. Grupa 
Improwizacja powstała z inicjaty-
wy uczniów, którzy chcieli wyrazić 
siebie przez słowo i gest, o zaba-
wie nie zapominając. W ramach 
zajęć o charakterze warsztato-
wym uczestnicy poznają techni-
ki pracy z głosem (co wcale nie 
jest takie łatwe), tekstem scenicz-

nym, ruchem aktorskim, nabywa-
ją świadomości ciała. Warunki 
techniczne, jakie zapewnia szkoła 
– doskonała scena wraz z zaple-
czem technicznym – pozwala pra-
cować właściwie oraz realizować 
plany i eksperymenty, mniej lub 
bardziej improwizowane. Grupa 
jest otwarta na pomysły i każdy 
uczestnik zajęć może wnieść swo-
je wizje. Ceniona jest otwartość 
i umiejętność ekspresji. 

W szkole bogatą tradycję ma 
Zespół Wokalno-Instrumental-
ny LABIRYNT. Już ponad dwie 
dekady występuje, uświetnia-
jąc wiele uroczystości związa-
nych z życiem szkoły i środowi-
ska lokalnego. Bierze także udział 
w ogólnopolskich oraz wojewódz-
kich konkursach. Obecnie w ze-
spole działają uczniowie z różnych 
klas. Każdy może realizować swo-
je pasje instrumentalne, wokalne, 
sceniczne i każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. Grają i śpiewają pio-
senki poetyckie, znane przeboje, 
pieśni patriotyczne i religijne oraz 
kolędy. Na próbach zawsze panu-
je miła atmosfera i każdy może na 
chwilę zapomnieć o ciężkich obo-
wiązkach dnia codziennego. 

Wymienione działania to jed-
ne z wielu inicjatyw, które podej-
mowane są w ZSL.

Zespół Szkół im. Bolesława 
Chrobrego to placówka, w któ-
rej z pewnością ceni się i wspiera 
twórczość, zaangażowanie oraz 
inicjatywę uczniowską.

ZSL

ZSL wspiera talenty i pasje uczniów
Zespół Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku oferuje mło-
dzieży, która chce rozwijać 
się nie tylko „nad książką”, 
wiele możliwości aktyw-
nego uczestnictwa w życiu 
szkoły, środowiska lokal-
nego oraz doskonalenia 
swoich pasji i umiejętności. 
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

„Mądrość starożytnych dzi-
siaj” to hasło VII Interdyscypli-
narnych Warsztatów Filozoficz-
nych on-line dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych, organizo-
wanych przez Uniwersytet Pa-
pieski Jana Pawła II w Krako-
wie. Wzięła w nich udział grupa 
uczniów z ZST, która przez kil-
ka miesięcy poznawała świat fi-
lozofii starożytnej. Warsztatom 
towarzyszył konkurs. Wspania-
ły wynik osiągnął w nim Mate-
usz Mączka, awansując do finału, 
który odbędzie się w Krakowie. 

się umiejętnościami analizowania 
problemów algorytmicznych, ich 
specyfikowania, układania wydaj-
nych algorytmów i implementowa-
nia ich w języku programowania 
wysokiego poziomu, doboru sto-
sownych struktur danych, testowa-
nia programów, pracy w środowi-
sku programistycznym. Po prostu 
muszą być prawdziwymi informa-
tykami. (źródło: www.oi.edu.pl). 

Wyróżnienie w tej prestiżowej 
Olimpiadzie to kolejny sukces 
Krzysztofa. W grudniu 2019 roku 
zdobył siódme miejsce w finale 
krajowym konkursu Pix Program-

ming Challenge PL, a w ubiegłym 
roku szkolnym wywalczył m.in. 
II miejsce w fiale wojewódzkim 
konkursu „Web.master Podkar-
packi”. 

Z powodu pandemii korona-
wirusa odwołano finał Olimpia-
dy Wiedzy o Mediach, który miał 
odbyć się w marcu na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Mieli wziąć 
w nim udział: Martyna Lorenc 
i Dawid Karwan, również ucz-
niowie klasy drugiej technikum 
informatycznego. 

Przyszli informatycy w gro-
nie finalistów Olimpiady Wiedzy 

o Mediach, konkursu filozoficz-
nego, zdobywający wyróżnienia 
w Olimpiadzie Informatycznej to 
dowód na to, że uczniowie szko-
ły technicznej mogą osiągać do-
skonałe wyniki zarówno w olim-
piadach przedmiotowych, jak 
i olimpiadach oraz konkursach 
humanistycznych, poszerzając 
przy okazji swoją wiedzę i hory-
zonty. 

Uczniom oraz opiekunom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

ZST

Młodzi informatycy 
z ZST pokazali klasęW kwietniu i maju do Ze-

społu Szkół Technicznych 
im. T. Kościuszki w Leżaj-
sku dotarły informacje 
o sukcesach uczniów dru-
giej klasy technikum infor-
matycznego.

Uczeń ZST Krzysztof Sternik 
znalazł się w gronie dziesięciu 
uczniów z województwa podkar-
packiego wyróżnionych w zawo-
dach I stopnia XXVII Olimpiady 
Informatycznej. Jak podaje ofi-
cjalna strona Olimpiady, jej ce-
lem jest umożliwianie uczniom 
uzdolnionym informatycznie roz-
wijania ich talentów i pogłębia-
nia wiedzy informatycznej. Uczest-
nicy Olimpiady muszą wykazać 

http://www.oi.edu.pl


KURIER POWIATOWY n nr 5/2020 (185)10

OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zadaniem uczniów było przygotowanie prac 
plastycznych zawierających symbole narodo-
we lub flagę. Działania te poprzedziły lekcje 
o tematyce patriotycznej. Dzieci podczas ćwi-
czeń z plastyki korzystały z autorskich kart pra-
cy rozpowszechnianych on-line. Swoje zdję-
cia z pracami uczniowie przesyłali za pomocą 
poczty Gmail lub aplikacji Classroom, któ-
rych używają w codziennej pracy podczas zdal-
nej nauki. Z nadesłanych 86 zdjęć utworzyli-
śmy patriotyczną mozaikę, którą umieściliśmy 
na stronie internetowej ośrodka. W ten spo-
sób wyraziliśmy naszą tożsamość narodową 
i przynależność do wspólnoty. Do akcji włączy-
li się również dyrekcja, nauczyciele, pracowni-
cy ośrodka, rodzice i członkowie rodzin.

Tradycja przystrajania naszego kraju w bar-
wy narodowe przetrwała od pierwszej rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja czyli od 
1792 r. Polskie barwy narodowe symbolizowa-
ły męstwo i prawość państwa polskiego i jego 
mieszkańców. Biel – czystość. Czerwień – od-
wagę. Szczególnym okresem dla naszych sym-
boli i barw narodowych były trudne czasy roz-
biorów oraz utraty niepodległości na ponad 
sto lat. Wtedy to właśnie najchętniej sięgano 
do symboli i kolorów narodowych mających 
nieść pokrzepienie umęczonemu narodowi 
polskiemu. W czasie licznych powstań i zry-
wów wyzwoleńczych, począwszy od insurekcji 
Kościuszkowskiej poprzez powstania listopa-
dowe i styczniowe aż do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku, symbole pełni-
ły szczególną rolę w życiu Polaków. Dzisiaj już 
tradycją stało się wywieszanie flagi w barwach 
narodowych, która jest powodem do dumy 
z dokonań przodków, oparciem w trudnych 
chwilach, motywacją do dalszej walki oraz na-
dzieją na przyszłość.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim za kre-
atywne włączenie się w inicjatywę patriotyczną 
#JesteśmyRazemDlaRzeczypospolitej. 

Edyta Sałuk, Paweł Kupras

Jesteśmy razem
W tym roku, z przyczyn od nas niezależ-
nych, nie mogliśmy się wspólnie spotkać 
i uczestniczyć w uroczystym upamiętnie-
niu Święta Konstytucji 3 Maja. Dlatego 
w tym trudnym dla nas okresie izolacji 
powstał pomysł akcji patriotycznej pod ty-
tułem „#JesteśmyRazemDlaRzeczypospo-
litej”, która mogła być wykonana w formie 
zdalnej.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku



11KURIER POWIATOWY n nr 5/2020 (185)

POWIAT OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

dla Rzeczypospolitej
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W czasie II wojny świato-
wej terror niemiecki nie ominął 
również mieszkańców ziemi le-
żajskiej. Na jej terenie działały 
dobrze zorganizowane placów-
ki ruchu oporu Armii Krajowej, 
Narodowej Organizacji Wojsko-
wej i Batalionów Chłopskich, 
które prowadziły walkę z oku-
pantem hitlerowskim zarówno 
o charakterze sabotażowo-dy-
wersyjnym, informacyjno-kol-
portażowym prasy podziemnej, 
obrony przed wywózkami na ro-
boty przymusowe do Niemiec, 
jak i eliminacji konfidentów 
i zdrajców. Istniało również tajne 
nauczanie dzieci i młodzieży pro-
wadzone przez nauczycieli szkół 
powszechnych i gimnazjalnych.

7 maja 1943 r. w Giedlarowej 
– w odwecie za pomoc udziela-
ną partyzantom – Niemcy prze-
prowadzili pacyfikację wioski. 
Był to pierwszy piątek miesiąca. 
Wracających z kościoła okupan-
ci kierowali na miejsce obławy, 
którym była łąka na tzw. Półtora-
kach. Innych, prawie wszystkich 
dorosłych mieszkańców wioski 
pod lufami karabinów powycią-
gano z domów, powiązano po-
wrozami i skierowano do tego 
miejsca. W domach pozostawio-
no jedynie małe dzieci. Usta-
wiono tam jeden z czterech cięż-
kich karabinów maszynowych 
i skierowano go w stronę zebra-
nej ludności. Zachodziła obawa, 
że wszyscy zostaną rozstrzelani, 
a wioska zostanie spalona za po-
moc partyzantom. Spośród zgro-
madzonych wybrano około 40 
młodych mężczyzn, których wy-
wieziono naprzód do Łańcuta, 
a następnie na gestapo do Jaro-
sławia i osadzono w ciasnej piw-
nicy pozbawionej wentylacji. Po 
kilku dniach większość została 
zwolniona, część trafiła do obo-
zów koncentracyjnych, a część 
została wywieziona na roboty do 
Niemiec. Podczas obławy Niem-
cy zastrzelili 5 osób (w tym jedną 

Pacyfikacje 
na Leżajszczyźnie 
w połowie 1943 r.

Z kart naszej historii

kobietę w ciąży). Po interwencji 
i wstawiennictwie Niemki Ka-
roliny Becker, która mieszkała 
w Giedlarowej zgromadzonych 
na łące uwolniono. 

Bezpośrednią przyczyną pacy-
fikacji Leżajska była likwidacja 
groźnego konfidenta Kazimierza 
Trybki, 21 maja 1943 roku w le-
sie nieopodal Stojadła. Mimo 
wielokrotnych ostrzeżeń nie za-
przestał on kolaboranckiej dzia-
łalności. Przed wykonaniem 
wyroku przyznał się z kim współ-
pracował i co robił, licząc na da-
rowanie życia. Podstawowym 
zadaniem agenta było sporządza-
nie list członków organizacji nie-
podległościowych, ich sympaty-
ków i podejrzanych o współpracę 
z ruchem oporu. Okupant po 
stracie swego współpracownika 
uaktywnił służby wywiadowcze 
i skutecznym uderzeniem chciał 
zlikwidować powstałe zagroże-
nie. Konspiracja po złudnym 
zwycięstwie zapłaciła najwyższą 
cenę. Pacyfikacja Leżajska zo-
stała w największej tajemnicy 
bardzo dokładnie przygotowana 
i zorganizowana. 

Akcja pacyfikacyjna przepro-
wadzona została siłami około 
2000 żołnierzy Wehrmachtu ze 
154 dywizji gen. por. Friedricha 
Altrichtera, jednostki kawale-
rii liczącej 120-150 koni, kompa-
nii Kałmuków i SS, żandarme-
rii i gestapo z okolicznych miast. 
Łącznie wzięło w niej udział ok. 
2800-3000 ludzi. 27 maja po go-
dzinie 23.00 podwożono oddzia-
ły samochodami z wygaszonymi 
światłami z kierunków Jarosła-
wia, Łańcuta, Rudnika i Soko-
łowa, które do godziny 1.00 już 
28 maja szczelnym kordonem 
otoczyły miasto. Tuż po półno-
cy rozszedł się po mieście od-
dział SS i Kałmucy. Miasto po-
dzielono wzdłuż ulic: Klasztorna, 
Sanowa, Rzeszowska i tor ko-

ciąg dalszy na str. 14 Krzyż w Giedlarowej upamiętniający ofiary pacyfikacji
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lejowy od „czerwonego mostu” 
do Lip. Aresztowania rozpoczę-
ły się około godz. 3.15-3.30. Kil-
kanaście wieloosobowych grup, 
w których zawsze byli funkcjo-
nariusze gestapo systematycz-
nie kontrolowało wszystkie do-
mostwa i zabudowania. Pomimo 
prób zaskoczenia, akcja rozbu-
dziła wielu mieszkańców, którzy 
próbowali uciekać albo dotrzeć 
do wcześniej przygotowanych 
kryjówek. Do osób uciekających 
w pola strzelano, ukrytych zaś 
w domach, stodołach, schowkach 
wyciągano i ustawiano w ko-
lumnę, którą skierowano przed 
gmach Sądu Grodzkiego. Zna-
lazło się tu ok. 300 osób. Wszy-
scy stali przez kilka godzin pod 
strażą niemiecką z rękami pod-
niesionymi do góry. Byli bici, ko-
pani, obsypywani obelgami jako 
bandyci. W budynku urzędowała 
komisja mająca stwarzać pozory 
sądu w składzie 4-5 gestapowców 
i kobieta. W kącie sali znajdował 
się parawan z szarego koca, za 
którym ukrywał się Walerian Mi-
rek, syn miejscowego restaurato-
ra, zdrajca i konfident, nieopatrz-
nie przyjęty do konspiracyjnej 
organizacji. Każdy zatrzymany 
po wymienieniu nazwiska przed 
komisją był kwalifikowany przez 
Mirka za pomocą umówionych 
znaków. Jeden podniesiony pa-
lec oznaczał wolność, dwa pal-
ce – obóz, trzy – śmierć, a cztery 
– do dyspozycji gestapo. Kobie-
ta wręczała karteczki z numera-
mi żandarmom, którzy odprowa-
dzali ich do poszczególnych cel. 
Osądu dokonywała też komisja 
według własnego uznania, często 
na podstawie uprzednich zale-
ceń i sugestii otrzymywanych ze 
strony innych osób lub urzędów. 
Dramat mieszkańców rozgry-
wał się również w mieście, gdzie 
oddziały pacyfikacyjne szukały 
swoich ofiar, często zabijając na 
miejscu za próbę ucieczki lub ka-
tując za najmniejsze podejrzenie 
o udzielenie pomocy. 

W godzinach popołudniowych 
komisja zakończyła działalność. 
Ok. godz. 15.00 zwolniono tych, 
którym nic nie można było udo-
wodnić, następnie wywieziono do 
obozu w Pustkowie 21 osób, do 
więzienia gestapo w Jarosławiu 
skierowano 8 osób, ze skatowa-
nym dowódcą leżajskiej placów-
ki AK por. Rudolfem Jaszowskim 
na czele. W mieście zabito w tym 
czasie 10 osób. W celach pozosta-

ło 28 osób, które zostały skaza-
ne na śmierć. Ok. godz. 17.00 wy-
prowadzono ich z gmachu Sądu 
Grodzkiego, powiązano im ręce 
sznurami i poprowadzono uli-
cami Mickiewicza i Podzamcze 
na łąkę probostwa leżącą u stóp 
wzniesienia przy zamku staroś-
cińskim. Egzekucja rozpoczęła 
się ok. godz. 17.45. Pierwsza sal-
wa plutonu egzekucyjnego zbie-
gła się z okrzykiem burmistrza 
Tadeusza Nizińskiego: „Bracia, 
giniemy za Polskę!” Potem na-
stąpiły kolejne serie i pojedyncze 
strzały dobijające rannych. Nikt 
nie przeżył. Nazajutrz po egzeku-
cji władze okupacyjne zezwoliły 
na pogrzeb ofiar na miejscowym 
cmentarzu, zastrzeżono jednak 

ograniczenie uczestnictwa dla 2-3 
osób z najbliższej rodziny. Miej-
scowy volksdeutsch Friedrich 
Keiper przygotował na ten dzień 
45 trumien, cynicznie mówiąc do 
żony rozstrzelanego Jana Kisie-
lewicza, która przyszła zakupić 
trumnę, pokazując pełną garść 
banknotów: „Bodaj jeden dzień 
w miesiącu mieć taki.” Czterogo-
dzinną cichą uroczystość pogrze-
bową odprawiał ks. proboszcz Jó-
zef Gorczyca. 

W trakcie i po pacyfikacji zgi-
nęło 47 osób: 28 rozstrzelanych 
w czasie pacyfikacji, 10 zabitych 
na terenie miasta, 2 zamordowa-
nych w siedzibie gestapo w Ja-
rosławiu, 4 zamęczonych w obo-
zie w Auschwitz, 3 zginęło na 

etapach ewakuacyjnych obozu 
Sachsenhausen. Por. Rudolf Ja-
szowski ps. „Lampart” w wyni-
ku niezwykle brutalnego śledz-
twa zmarł we więzieniu gestapo 
w Jarosławiu 16 czerwca 1943 r., 
nie wydając nikogo i nie zdradza-
jąc tajemnic organizacji. 

Udział oddziałów Armii Kra-
jowej z Woli Zarczyckiej w róż-
nych akcjach zbrojnych i na-
pad na mleczarnię doprowadził 
do odwetu okupanta w posta-
ci pacyfikacji przeprowadzonej 
20 czerwca 1943 r. Do jej prze-
prowadzenia Niemcy dobrze 
sie przygotowali. Już 13 czerw-
ca gotowa była lista osób repre-
sjonowanych. Została ona spo-
rządzona przez sołtysa Jana 

ciąg dalszy ze str. 13

Pomnik Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarczyckiej

Pomnik Ofiar Pacyfikacji Leżajska
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nich latach organizowane były 
także rekonstrukcje historycz-
ne tego wydarzenia. W Muzeum 
Ziemi Leżajskiej na Wystawie 
Historycznej Miasta i Regionu 
ma miejsce specjalna sekcja do-
tycząca tej tragedii. Wśród eks-
ponatów znajduje się m.in. księ-
ga cmentarna z wykazem części 
ofiar czy plan cmentarza z tam-
tych lat z zaznaczonymi miejsca-
mi pochówku. W Giedlarowej na 
miejscu obławy stoi krzyż z pa-
miątkową tabliczką, zaś na pobli-
skiej kapliczce jest umieszczona 
informacja o tych wydarzeniach. 
Również w Woli Zarczyckiej 
wzniesiony na miejscu zbrodni 
Pomnik Ofiar Pacyfikacji doku-
mentuje to tragiczne wydarzenie. 
Ponadto odbyły się tam również 
rekonstrukcje historyczne. 

MZL 
Bibliografia: 
J. Ulas Urbański, Pacyfikacja Leżajska  
28 maja 1943 r. Leżajsk 1998.
A. Bereziewicz i in., Walczyli i ginęli aby-
śmy mogli żyć w niepodległej Polsce. Nowa 
Sarzyna 1998.
G. Wadas, Cztery znaczyło śmierć. Nowa 
Sarzyna 1993.
M. Pliś, Z dziejów ruchu oporu w łańu-
ckiem i leżajskiem cz. I. mps. Sarzyna 2004.
(zbiory MZL)
Z. Andres, Z dziejów Leżajska i okolic. 
Rzeszów 1988.
J. Półćwiartek (red), Dzieje Leżajska. Le-
żajsk 2003. 
B. Rup, Opis pacyfikacji na kapliczce 
w Giedlarowej.

Kiełbowicza przy udziale gajo-
wego Jana Millera, sklepikarza 
Dominika Smycza i właścicie-
la restauracji Macieja Sarzyń-
skiego. Operacje wykonywa-
ły oddziały gestapo z Jarosławia, 
żandarmerii z Leżajska i specjal-
ny oddział egzekucyjny z Rze-
szowa. Po otoczeniu nad ranem 
wsi Niemcy rozpoczęli rewi-
zje i aresztowania. Aresztowano 
ok. 700 mężczyzn, których zgro-
madzono na dziedzińcu szkol-
nym, gdzie kazano im leżeć twa-
rzą do ziemi. Nie wolno im było 
się poruszać, ani podnieść głowy 
do góry. O godzinie 16.00 rozpo-
czął się sąd. Podobnie jak w Le-
żajsku selekcji dokonywał ukryty 
za parawanem konfident Maciej 

Sarzyński. Przesłuchiwany mu-
siał głośno wypowiedzieć imię 
i nazwisko, a zza parawanu kon-
fident liczbą pokazanych palców 
przesądzał o losie uwięzionych. 
1 palec oznaczał wypuszczenie 
na wolność, 2 palce – lekki obóz, 
3 – ciężki obóz, 4 – kara śmier-
ci przez rozstrzelanie w tym sa-
mym dniu bez wyroku sądowego. 
Zatrzymani z numerem czwar-
tym byli w nieludzki sposób ka-
towani przez gestapowców kija-
mi akacjowymi. Po zakończeniu 
przesłuchań skazańcy w dziesię-
cioosobowych grupach byli od-
prowadzani za miejscowy kościół 
i tam w pozycji klęczącej strza-
łem w tył głowy zabijani. Śmierć 
poniosło 76 mieszkańców Woli 

Zarczyckiej, 38 z grupy drugiej 
zostało skierowanych do obozu 
lekkiego, a 9 z grupy trzeciej wy-
wieziono na początek do więzie-
nia w Rzeszowie. Ofiary zostały 
pochowane w dwóch grobach na 
miejscu straceń. 

Społeczeństwo Leżajszczyzny  
nigdy nie zapomniało o ofiarach 
tych zbrodni. W Leżajsku na 
miejscu rozstrzelania stoi pomnik 
z listą ofiar, gdzie rokrocznie od-
bywają się uroczystości rocznico-
we. Dawna ulica Podzamcze nosi 
obecnie nazwę 28 Maja, a nie-
gdysiejszy Plac Szkolny został 
przemianowany na Plac Rudolfa 
Jaszowskiego z pamiątkową tab-
licą na jednym z budynków po-
święconą jego pamięci. W ostat-

Księga cmentarna z wykazem ofiar pacyfikacji Leżajska

Plan ówczasnego cmentarza komunalnego z zaznaczonymi miejscami pochówku
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Aktualnie, tj. po zaakceptowaniu przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Leżajsku procedur, muzeum ofi-
cjalnie wznawia możliwość zwiedzania, ko-
rzystania z biblioteki oraz dokonywania 
zakupów w sklepiku muzealnym, w którym 
można nabyć m.in. drewniane zabawki, pa-
miątki regionalne i publikacje.

W związku z sytuacją 
epidemiologiczną w Polsce, 
w trosce o bezpieczeństwo 

odwiedzających oraz personelu 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, prosimy 
o przestrzeganie poniższych zasad:

•	 przed wejściem należy zdezynfeko-
wać ręce płynem znajdującym się przy 
drzwiach wejściowych;

•	 wymagane jest noszenie ochrony ust 
i nosa oraz rękawiczek ochronnych;

•	 w obiektach:
– „Dwór” może przebywać jednorazo-

wo maksymalnie 30 osób (sala nr 2:  
4 osoby; sala nr 10: 10 osób; sala nr 11: 
3 osoby; sala nr 12: 10 osób;

– Punkt kasowo-informacyjny: 3 osoby;
– Oficyna północno-zachodnia – ekspo-

zycja browarnicza: 10 osób;
•	 nie wolno przekraczać wyznaczonej prze-

strzeni podczas obsługi;
•	 należy zachować 2 metry odstępu w trak-

cie zwiedzania;
•	 nie dotykać eksponatów;
•	 rekomendowana jest płatność kartą;
•	 biblioteka przyjmuje interesantów po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicz-
nym na wizytę;

•	 po obsłużeniu, należy opuścić lokal.

Przewodnicy w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa zachowają stosowny odstęp oraz 
wyposażeni będą również w maseczki lub 
przyłbice ochronne. Muzeum prosi o stoso-
wanie się do poleceń przewodników.

Obecnie placówka pracuje 
6 dni w tygodniu:

•	 PONIEDZIAŁEK: 8:00-16:00 (Wstęp 
bezpłatny dla turystów indywidualnych)

•	 WTOREK: 8:00-18:00
•	 ŚRODA: 8:00-16:00
•	 CZWARTEK: 8:00-16:00
•	 PIĄTEK: 8:00-16:00
•	 SOBOTA: nieczynne
•	 NIEDZIELA: 10:00-16:00

Od czerwca MZL będzie pracować 7 dni 
w tygodniu.

Muzeum ponownie otwarte
Pomimo wcześniejszej możliwości otwarcia swoich podwojów, Muzeum Ziemi Leżajskiej wstrzymało się z udo-
stępnieniem zbiorów zwiedzającym z uwagi na prace mające zwiększyć bezpieczeństwo sanitarno-epidemio-
logiczne w placówce.

Uwaga! Ekspozycja browarnicza w związku z prowadzoną modernizacją pozostaje zamknięta. Planowany termin jej otwarcia to ostat-
ni tydzień maja (informacja o otwarciu zostanie podana na stronie internetowej muzeum).

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę. Serdecznie zapraszamy oraz życzymy miłego pobytu w Muzeum Ziemi Leżajskiej.
MZL
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Elementem tym jest precyzyj-
ne wskazanie austro-węgierskie-
go oddziału wojskowego, który 
wówczas w Leżajsku stacjono-
wał, i którego rozbrojenie sta-
nowi piękny symbol wyzwolenia. 
Oddział ten jest różnie nazywa-
ny przez historyków: „kompania 
wiedeńska”, „austriacka kom-
pania asystencyjna”, a w poczyt-
nych Dziejach Leżajska mowa 
o „batalionie żołnierzy niemie-
ckich” (jednostce nominalnie aż 
cztery razy większej od kompa-
nii). Jak więc powinniśmy ten od-
dział określać?

Zanim odpowiemy na to pyta-
nie, zacznijmy od przypomnie-
nia przebiegu przełomowych 
wydarzeń na podstawie dwóch 
tekstów źródłowych. Czytając je 
zwracajmy uwagę na wytłuszczo-
ne elementy. Na pierwszy ogień 
– wspomnienia Tadeusza Spissa, 
pełniącego pod koniec 1918 roku 
funkcję komisarza w łańcuckim 
starostwie powiatowym:

W Leżajsku stacjonowana była 
kompanja strzelców, dla tępienia 
bandytyzmu i wyłapywania dezer-
terów. Skoro wiadomość o roz-
padnięciu się Austrji doszła do Le-
żajska, oficerowie w porozumieniu 
z żołnierzami, postanowili wyje-
chać i na ich żądanie, kolej do-
starczyła im wagony. Kompanja ta 
wyruszyła na kolej w pełnym bojo-
wym rynsztunku z całym sprzętem 
bojowym, jaki posiadała. Zała-
dowanie ludzi i sprzętu odbywa-
ło się z całą ostrożnością wojsko-
wą, obawiali się bowiem niemcy, 
że zostaną napadnięci i rozbroje-
ni. Nie pomogły im jednak te oko-
liczności. Ludność miejscowa ze-
brała się na dworcu, otoczono 
pociąg, nie pozwolono ruszyć ma-
szyniście. W tłumie tym wzięli ma-
sowo udział dezerterzy, dla któ-
rych wyłapania kompanja ta była 
przeznaczona. W ten sposób do-
konano rozbrojenia już załadowa-
nej kompanji. Niemcy zgodzili się 

z tym stanem rzeczy, zażądali jedy-
nie wydania im zaświadczenia, że 
odebrano im całe uzbrojenie […]. 

Drugim kluczowym tekstem 
źródłowym jest Pamiętnik koś-
cioła i klasztoru OO. Bernardy-
nów w Leżajsku, w którym czyta-
my m.in.:

W końcu żandarmerja widząc, 
że temu [wzrostowi liczby ukry-
wających się dezerterów – SK] nie 
podoła, zażądała posiłków. Przy-
słano im jedną kompanję pułku 
wiedeńskiego z pomocą, i teraz do-
piero zaczęła się ostra ofenzywa na 
dezerterów. […] Już od wczesnego 
ranka [1 listopada – SK] wszyst-
ka młodzież […] poczęła roz-
brajać ową kompanię wiedeńską 
rozkwaterowaną po domach leżaj-
skich. Następnie wzięto się do roz-
brajania żandarmerji […] Wojsko 
widząc żandarmerję w opałach, 
rzuciło się jej do pomocy, lecz po-
nieważ żołnierze byli przeważnie 
rozbrojeni, więc nie wiele pomóc 
mogli.

Jak to z surowymi tekstami 
źródłowymi bywa, żadne z wy-
tłuszczonych określeń nie jest 
precyzyjne. Przyznać jednak na-
leży, że żadne nie jest błędne. 
Problem polega na tym, że często 
bez komentarza przejmowane 
były przez autorów opracowań 
historycznych. Jak więc należy 
precyzyjnie określić jednostkę, 
która miała podtrzymywać w Le-
żajsku austriackie rządy?

W drugiej połowie 1918 roku 
do Leżajska istotnie przyby-
ła kompania będąca częścią jed-
nostki strzeleckiej i faktycz-
nie związana była z Wiedniem. 
Kompania ta była bowiem pod-
oddziałem 1. Pułku Strzelców 
(Schützenregiment) – jednost-
ki do kwietnia 1917 nazywanej 
1. Pułkiem Obrony Krajowej 
(Landwehr Infanterieregiment) 
i uzupełniającej się z Wiednia. 
Austriacy stanowili pod koniec 
wojny 75% jego pułku, co dawa-

Kogo leżajszczanie rozbroili 
w listopadzie 1918 roku?
Jednym z najważniejszych przełomów w burzliwej histo-
rii Leżajska było wyzwolenie spod władzy wiedeńskiego 
cesarza jesienią 1918 roku. Przebieg tego wydarzenia 
był już wielokrotnie przedstawiany, ale w opisach tych 
brak pewnego ważnego elementu.

ło podstawy, by określać ich jed-
nostkę jako niemiecką w sen-
sie etnicznym, bo mieszkańcy 
Austrii identyfikowali się wów-
czas jako Niemcy lub Niemcy au-
striaccy.

Co ciekawe, ów wiedeński 
pułk pojawił się w Galicji już 
wcześniej będąc częścią 13. Dy-
wizji Piechoty bił się z Rosjanami 
w widłach Sanu i Wisłoka jesie-
nią 1914 roku. Cztery lata póź-
niej Austriacy zmuszeni byli jed-
nak użyć części swoich wojsk do 
obrony przed tzw. wrogiem we-
wnętrznym. Z istniejących jed-
nostek bojowych wydzielono 
bataliony i kompanie asystencyj-
ne, które zapewnić miały wspar-
cie władzom publicznym. I tak 
trzy kompanie asystencyjne  
1. Pułku Strzelców trafiły do Tar-
nobrzega, a jedna do Leżajska. 

Jak skończył się jej pobyt w tym 
ostatnim mieście – widzieliśmy 
powyżej.

W historii regionalnej fakty 
dotyczące tej „drugiej strony” są 
na ogół trudniejsze do ustalenia, 
lecz warto podjąć wysiłek poszu-
kiwania, szczególnie wtedy, gdy 
mamy do czynienia z wydarze-
niami tak doniosłymi jak te z je-
sieni 1918 roku.

Sławomir Kułacz

Podstawowa literatura:
Bogdalski C., Pamiętnik kościoła 
i klasztoru OO. Bernardynów w Leżaj-
sku, Kraków 1929.
Spiss T., Ze wspomnień c.k. urzędnika 
politycznego, Rzeszów 1936.
Plaschka r.G., H. Haselsteiner,  
A. Suppan, Innere Front. Militäras-
sistenz, Widerstand und Umsturz in 
der Donaumonarchie 1918, Bd. 1, 2, 
Wien 1974.
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C zy będzie to „małe Conieco”  
 Kubusia Puchatka? Może tro- 
 chę. Nadeszła wiosna, a ja 

przebudziłam się z zimowego snu nie-
co głodna i z tego burczenia w brzuchu 
naszło mnie na takie oto przemyślenia, 
a raczej moje myśli wyleciały z głowy ni-
czym rój pszczół – luźne kropki, które 
można połączyć i wyjdzie uśmiechnięta 
twarz. Lub słoik miodu na nieco prze-
ziębioną duszę, czy – czemu nie – talerz 
zupy. 

Kiedyś jedno z moich dzieci, zale-
dwie pięcioletnie wtedy, niespodziewa-
nie i radośnie z uśmiechem jak rogalik 
księżyca i oczami błyszczącymi jak małe 
gwiazdki wykrzyknęło: „Mamusiu, dzię-
kuję, że mnie urodziłaś!” Wstrzymałam 
oddech. „Tak?” „Bo fajnie jest!” 

I co, jest fajnie? Kto tak ma? Co spra-
wia, że jest albo nie jest fajnie? Czy 
musi to być wielkie bum jak pokaz fa-
jerwerków, czy laserowy taniec kolorów 
na niebie, czy może wystarczy delikatne 
drganie, lekki podmuch na twarz? Do-
brze jest czasem być misiem o małym 
rozumku. Mniej skomplikowanie, bar-
dziej entuzjastycznie. Cieszy nas wte-
dy choćby talerz zupy. Najlepiej pomi-
dorowej. 

Bo pomidor jest piękny, mięsisty 
i pachnący, zwłaszcza ten swój, z ogród-
ka. Taki, co nie potrzebuje ani szczyp-
ty soli. Po prostu pomidor. Jak w tej za-
bawie, gdy chociaż w środku turlamy się 
ze śmiechu, to trzeba zachować poke-
rowe oblicze i na wszystkie pytania od-
powiadamy „pomidor”. Co to jest? Po-
midor. Co masz na nosie? Pomidor. Co 
masz pod nosem? No właśnie, co spra-
wia ci radość? Uśmiech to szczęście, któ-
re masz pod samym nosem – mądrość 
wyłowiona niedawno w sieci. 

Kiedy byłam mała, marzyłam o go-
łąbkach w sosie pomidorowym, ale ze 
sklepu, chociaż moja mama robiła na-
prawdę przepyszne, ja zdradziecko śni-
łam o tamtych, w słoikach. Tak kuszą-
co wyglądały skąpane w pomarańczowo 
czerwonym sosie. To nie blog kulinar-
ny. Chodzi o przeżuwanie szczęścia, 
rozgryzanie, degustowanie i delektowa-
nie się, o rozbudzone kubki smakowe. 
O apetyt na życie. Malownicze i soczy-

ste jak pomidor. Bo zupa pomidoro-
wa jest dobra na poprawę nastroju. Na 
promienny i rozkoszny uśmiech. Wno-
si świeżość, przerywa monotonię i może 
uratować kiepski dzień tak, jak ratuje 
niedzielny rosół. 

Czy podniosło mnie jak Jeffreya w 12 
małpach, (genialny w tej roli Brad Pitt), 
gdy oprowadza otumanionego leka-
mi Cole’a po szpitalu psychiatrycznym 
i robi mu wykład o zinstytucjonalizo-
wanym świecie? Sprawdzamy: Google 
podaje, że neuropsychologowie z Uni-
wersytetu w Sussex przy pomocy elek-
trod przymocowanych do głowy pod-
jęli się badań nad wpływem potraw na 
nasze emocje. Wynik? Największe po-
czucie szczęścia daje fasola zapiekana 
na grzankach (beans on toast – co już 
samo w sobie brzmi optymistycznie), 
kiełbaska z puree ziemniaczanym i… 
zupa pomidorowa! 

Na tę przyjemność wpływ mają nie-
wątpliwie składniki, przyprawy i barwy. 
Zachwycam się kolorem pomidorowej, 
bo jest pogodny i tryskający energią. 
A jeszcze, gdy wrzucimy do niej inten-
sywnie zieloną pietruszkę lub bazylię, 
dodatkowy zmysł pobudzony! Bajecz-
ny, zjawiskowy widok, zwłaszcza że zie-
leń wnosi światło w nasze życie. Poza 
tym, jaki taka zupa wydziela nęcący za-
pach! Podąża się za nim z zamknięty-
mi oczyma i wyciągniętymi rękami, jak 
w starych kreskówkach Disneya. Kolej-
ny zmysł połaskotany. Zapach jest prze-
cież łącznikiem z przeszłością, nośni-
kiem naszych wspomnień: babci, mamy, 
dzieciństwa, słowem: czasów, kiedy by-
liśmy jak kot Filemon, a świat jawił się 
lepszy niż w rzeczywistości. Dorośli wy-
dawali się dorośli, posiadali super moce 
i byli nieomylni. Nie przejrzeliśmy jesz-
cze wtedy Bonifacego. 

Nasz sposób odbierania tych sa-
mych bodźców różni się. Czy to geny? 
Czy mamy na to wpływ? Może wystar-
czy trochę więcej świadomości, lep-
szy wzrok, słuch, zmiana sposobu my-
ślenia? Jedenastoletnia Pollyanna 
z książki Eleanor Porter posiadła pew-
ną życiową mądrość. Jej ojciec na-
uczył ją zabawy w radość, a ona pie-
lęgnowała ją i rozsiewała dalej. Poza 

karty książki. Zaczęło się od drewnia-
nych kul dla inwalidów które otrzy-
mała z Koła Opieki zamiast uprag-
nionej lalki. Dziewczynka była bardzo 
rozczarowana, ale tata powiedział jej,  
że powinna się cieszyć, ponieważ ona 
nie musi o nich chodzić. Mocne. Do-
sadne. I podziałało. 

Zabawa w radość polega na znajdo-
waniu dobrych stron nawet w nega-
tywnych sytuacjach. Zmienia często-
tliwość wibracji, na taką, która buduje 
i zmniejsza poziom stresu. To nic inne-
go jak odwracanie perspektywy i szuka-
nie szczęścia w nieszczęściu. Bawmy się 
w nią. Uśmiechem do siebie mówmy. 
I do życia. 

Przytulajmy drzewa. Chłońmy ich 
dobrą energię. Taka na przykład lipa 
może złagodzić nasze lęki, wzmoc-
nić empatię i podnieść na duchu. Nie 
mówiąc już o natchnieniu! Czerem-
cha pospolita to źródło czystej miło-
ści! Wiśnia – zmysłowej, a grab obdaro-
wuje harmonią ducha. Kiedy patrzę na 
nią lata temu wydaje się taka samotna, 
taka bosa. Zastanawiam się w jaki spo-
sób przetrwała te zimne noce, te gorzkie 
łzy, co dało jej siłę? Myślę, że to dlate-
go że przytulała drzewa, tak, przytulała 
drzewa. Wierzba płacząca pochłonęła jej 
smutek. Brzoza wzbogaciła ją – dała jej 
miłość, wieczność i siły witalne. Stopnio-
wo, nieoczekiwanie, wbrew wszystkiemu 
stała się silna jak dąb. Więc tulmy drze-
wa lub chociaż idźmy do lasu czy par-
ku zażyć shinrin-yoku, czyli leśnej ką-
pieli, jak nazywają spacer wśród drzew 
Japończycy. 

Każdy może znaleźć gila i klucz do 
tajemniczego ogrodu. Ale to nie bę-
dzie tak, że on usiądzie na ramieniu, ra-
czej nie. Trzeba zadrzeć głowę do góry, 
wsłuchać się. A potem wdrapać na płot 
czy mur, zedrzeć kolana. I można zdo-
być klucz do szczęścia. Ile takich tajem-
niczych ogrodów zarasta na wieki, nie-
odkrytych, niewyplewionych… 

Sadzę, że miałam szczęście, bo na-
tknęłam się w odpowiednim momencie 
na Desideratę i List Kipplinga do syna. 
Wypisałam je sobie na ścianie w pokoju. 
I w sercu, choć pompatycznie to brzmi, 
ale co tam. Czy takie słowa wrastają 

Zupa pomidorowa 
i małe co nieco o szczęściuES

EJ
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w nas, bo spadają na podatny grunt? 
Może i tak – jak ten kasztan w jesien-
ny dzień, który ląduje wprost na na-
szej głowie i albo nas rozzłości, 
że guz czy siniak gotowy, albo 
sprawi frajdę i schowamy go 
do kieszeni na szczęście. 

Później, w dorosłym 
już życiu przypięłam 
na lodówkę wydruko-
wany Apel Twojego 
Dziecka według Kor-
czaka. Tuż obok na-
pisu „kupa”, który 
ktoś z domowników 
ułożył pieczołowicie 
z radośnie pstroka-
tych magnesów – gwo-
li ścisłości przez p do 
góry nogami. Cóż, od-
wrócona perspektywa.

Siła zmysłów czy siła 
skojarzeń to cechy indywi-
dualne, zależne min. od tego, 
w jakim środowisku czy miejscu 
zostaliśmy wychowani. Jakie książ-
ki czytaliśmy. Co nam gotowano, jak do 
nas mówiono. Co nam w duszy gra. To 
wpływa na to jak łączymy kropki i jaka 
twarz nam wychodzi. Lub co. 

Jeśli bliska ci osoba nagle umiera 
i choćbyś na kolana padł, to nic już nie 
zrobisz. I płaczesz. Długo. Tygodnia-
mi, miesiącami, latami. Ale gdy łzy na 
chwilę obeschną, jeśli spytanoby cię 
jak Setha w Mieście Aniołów, czy gdy-
byś wiedział, że tak się stanie, to zde-
cydowałbyś się jeszcze raz pokochać 
tę osobę? Czy potrafisz odpowiedzieć 
tak jak on – anioł, który spadł na zie-
mię dla Maggie, a ona potem tak niedo-
rzecznie wpakowała się na rowerze pod 
tira, bo zachciało jej się gruszek i zepsu-
ła wszystko – że dla jednej nawet chwili 
z tą osobą było warto? Że oddałbyś całą 
wieczność za tę miłość, nawet wiedząc, 
jak krótko będzie trwać?

 Bo przecież trzeba niebyle odwagi 
żeby „oswoić liska” jak to zrobił Mały 
Książę. Stworzyć więzy. To niesie ryzyko 
łez. Ryzyko rozstania. Końca. Pustego 
talerza. Rozbitego. Ale czyż nie warto? 
Dla tych kilku wzruszeń i drgań serca? 
Jednej łyżki błogości? Jestem bardzo 
szczęśliwy, bo mam kogoś, kto sprawia, że 
ciężko jest powiedzieć ‘Do widzenia’ – to 
Efekt Pollyanny w wydaniu Puchatka.

 Zobaczcie film, jeśli nie widzieliście, 
zobaczcie jak Seth później idzie do skle-
pu, staje w wejściu a oczy nabrzmiewa-
ją mu łzami do granic wytrzymałości, po 
czym bierze koszyk i kupuje te gruszki. 

Czy bycie szczęśliwym lub nie, to 
nie jest podjęta decyzja? Ona jest nie-
szczęśliwa bo jego już nie ma. Czy jest 
szczęśliwa bo był? Czy siedzi w miejscu, 
a kartki kalendarza spadają jej na gło-
wę, czy idzie do przodu, wiosłuje przez 
błękit, buszuje w zbożu? 

Właśnie, Buszujący w zbożu – ten tytuł 
zawsze brzmiał dla mnie jak pochwała 
życia, choć nie jest dokładnym tłuma-
czeniem oryginału – Catcher in the Rye 
– to ten, który wyłapuje biegających 
w życie. Dlaczego afirmacja? Bo słowo 
„buszować” ma wiele znaczeń: biegać, 
kręcić się, krążyć po jakimś terenie za-
glądając w każde miejsce, zwykle szu-
kać czegoś – być aktywnym. Buszujący 
w zbożu, a dokładniej w życie. Życie… 
Buszujący w życiu. 

Jakże przyjemnie jest przecież do-
tykać złocistych kłosów i jeszcze przy 
tym czuć letni wiatr na twarzy. Zwłasz-
cza, gdy ten kolor zboża kojarzy nam 
się z czymś lub kimś oswojonym. Wspo-
mnisz mnie, gdy zachodni wiatr poruszy 
pola jęczmienia. Przejmująca piosenka 
Stinga o kolejach życia, miłości i szczęś-
ciu, które są, a o których wiadomo, że 
nie będą wiecznie trwać, a jednak… 
przysięgam, że w dniach, które jeszcze 
nam pozostały, będziemy chodzić po zło-
tych polach...

Przenieśmy się jeszcze na chwilę 
do Naszego Miasta Thorntona Wilde-

ra, gdzie jedna z głównych postaci, 
Emily umiera wydając na świat 

drugie dziecko. Wraz z inny-
mi zmarłymi z miasteczka 

patrzy na własny pogrzeb. 
Później wraca do dnia 
swoich dwunastych 
urodzin. I co widzi? Że 
ludzie żyją nieuważ-
nie, nieświadomie, 
nie żyją każdą chwi-
lą. Jak ujął to autor 
sztuki Tracą i marnu-
ją czas jakby mieli mi-
liony lat do przeżycia. 

Grover’s Corner to 
nasze miasto. Więk-

szości z nas. Tu lu-
dzie mijają się na Ulicy 

Głównej. I paradoksalnie 
tylko martwa Emile wie, że 

żyje. No i może jakiś poeta 
lub szaleniec. Bo przecież często 

jest właśnie tak, że ludzie docenia-
ją kogoś lub coś, gdy jest już za późno. 
Umarłym z Naszego Miasta, nie jawi się 
ono już jako straszna dziura. Będąc po 
drugiej stronie widzą w nim swoje uko-
chane miasto, niemal Arkadię, a nudne 
życie, które w swoim mniemaniu wied-
li, uważają za cud. Nie zauważali tego, 
gdy mieli to przed oczami, pod własnym 
nosem, nie uśmiechali się do życia. Cykl 
narodzin, ślubów, pogrzebów – wiecz-
ne przemijanie ludzi i zdarzeń ma sens. 
Na pozór nic wielkiego – „małe życie”. 
Ale życie. Jedyne jakie mamy. „Jaki dziś 
dzień?” „Dziś” – „Mój ulubiony!” Ta-
kiej prostoty, takiego „rozumku” chcę. 
Wielkiego.

Jeśli przez nieuwagę lub w skutek nie-
szczęśliwego zbiegu okoliczności wpad-
niemy do śmietany jak ropuch z baj-
ki, machajmy rękami powtarzając „nie 
mogę się poddać i się nie poddam”. 
I ubijemy masło. Z niejednej próby 
można wyjść spokojnym i silniejszym.

Wyostrzmy zmysły. Otoczmy się zie-
lenią. Nasze Grover’s Corner jest prze-
cież piękne. Bo piękno jest w oczach 
patrzącego. A szczęście? Pod nosem… 
Szczęście jest delikatne, to motyl. Nie 
próbuj go złapać. Niech cieszy twe oczy, 
gdy lata, gdy siada na kwiatach. Inaczej 
ucieknie, niechcący go zgnieciesz. Szczęś-
cie jest ulotne a jednak doda ci skrzydeł 
jeśli odłożysz siatkę.

Magdalena Podobińska
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podróż 82

Porto 
– miasto wina, fado i żeglarzy

Porto to niezwykłe miasto, 
w którym kolorowe fasady bu-
dynków i kamiennych kościołów 
otula łagodny klimat, luźna at-
mosfera oraz smak wybornych 
win. To miasto, od którego wy-
wodzi się nazwa całego kraju. 
Na początku miasto nazywało się 
Portus Cale, co znaczy dosłownie 
port Cale i było zlokalizowane 
po dwóch stronach rzeki Douro. 
Z czasem nazwą Portucale za-
częto określać hrabstwo, w któ-
rym się znajdowało, a następnie 
miano to przylgnęło do całego 
państwa.

Od czasu, kiedy Rzymia-
nie zbudowali twierdzę w miej-
scu przecięcia lądowych szlaków 
handlowych z rzeką Douro, Por-
to rozkwitało dzięki handlowi. 
Początkowo bogaciło się na za-
opatrywaniu krzyżowców zmie-
rzających do Ziemi Świętej, 
a w XV i XVI stuleciu handlo-
wało towarami napływającymi 
do Portugalii z nowo odkrytych 
ziem, a w późniejszych winem 
z Bretanią.

Obecnie Porto to drugie co 
do wielkości miasto w Portuga-
lii i dobrze prosperujący ośrodek 
handlowy, który skutecznie łączy 
wielkomiejski zgiełk z bezpre-
tensjonalnym urokiem.

Podróżując po Portugalii nie 
można ominąć Porto. To tak jak-
by zwiedzać Polskę i pominąć 
Kraków. Dojazd jest prosty i nie 
powinien sprawić nikomu prob-
lemów. Porto ma międzynaro-
dowe lotnisko i dobre drogi do-
jazdowe. Przez miasto przebiega 

główna autostrada Portugalii, łą-
cząc północ z południem kraju. 

Wieczorem, wypożyczonym 
samochodem dojeżdżamy do 
Porto. Chwila oczekiwania na 
właścicielkę mieszkania, które 
wynajęliśmy i jesteśmy w Villa 
Nova de Gaia. To miasto, nale-
żące do dystryktu Wielkie Por-
to i aglomeracji Porto. Leży na 
południe od rzeki Douro, co nie 
zmienia faktu, że jest stąd tylko 
kilkaset metrów do centrum mia-
sta. Zmęczeni padamy na łóżka. 
Jutro kolejny, intensywny dzień 
naszej podróży. 

Rano wsiadamy do metra, któ-
re bardziej przypomina tram-
waj i ruszamy w stronę centrum. 
Już po chwili jesteśmy na słyn-
nym moście Ludwika Pierwszego 
skąd rozpościera się rozległa pa-
norama na dolinę rzeki Douro. 

Wysiadamy na stacji San Ben-
to. Tutaj rozpoczyna się trasa tu-
rystyczna po mieście, którą spró-
bujemy przejść.

Mijając pomnik legendarne-
go wodza Vimara Peresa, któ-
ry w 868 roku wyzwolił te tereny 
z rąk Maurów, co dało podwali-
ny pod utworzenie w przyszło-
ści państwa Portugalia, staje-
my przed jedną z najstarszych 
i najważniejszych świątyń w Por-
to. Katedra Se góruje nad kli-
matyczną dzielnicą Ribeira. To 
właśnie w Katedrze Se odbyły się 
ważne wydarzenia w historii Por-
tugalii takie, jak m.in. ślub kró-
la Jana I z Filipą Lancaster. Hi-
storia Katedry sięga początków 
XII wieku, a dokładnie roku 
1110, kiedy to ówczesny biskup 
Porto Hugon miał zlecić budowę 
w mieście pierwszej katedry ro-

mańskiej. Kamień węgielny pod 
budowę nowej świątyni miała 
położyć królowa Teresa. Budo-
wa świątyni zakończyła się jed-
nak dopiero w XII wieku. Kolej-
ne wieki przyniosły liczne zmiany 
architektoniczne, skutkiem cze-
go do dziś o romańskim rodowo-
dzie katedry świadczy jedynie jej 
masywna budowa, mająca przy-
pominać fortecę. W XIII wieku 
dodano do portalu głównego go-
tycki witraż w formie rozety.

Przed Katedrą znajduje się 
duży Plac Katedralny, którego 
południową część zajmuje Pałac 
Biskupi będący dawną rezyden-
cją biskupów Porto. W XX wieku 
pałac służył za siedzibę Urzędu 
Miasta Porto. Plac to nie tylko 
popularne miejsce wśród miesz-
kańców i turystów, ale również 
świetny punkt widokowy, z któ-

cz. 1
Rzeka Douro

Plac katedralny i pręgierz
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rego rozpościera się panorama 
na całą dzielnicę Ribeira oraz 
Vila Nova de Gaia. 

Na środku placu znajduje 
się pręgierz umieszczony tutaj 
w 1945 roku, będący rekonstruk-
cją oryginału, który znajdował się 
w tym miejscu od 1797 roku. Tu-
taj dosyć hojnie obdzielano ba-
tami, głównie nieposłusznych 
wobec wiary, na oczach podeks-
cytowanego tłumu.

Kilka kroków dalej wznosi 
się okazała fasada dworca Sao 
Bento. Dworzec ten to nie tyl-
ko klasyczne miejsce obsługi pa-
sażerów, ale także przepiękne 
muzeum i najwspanialszy przy-
kład sztuki azulejos. Każdy, kto 
po raz pierwszy przyjedzie do 
Porto, czy w ogóle do Portugalii, 
będzie zdumiony wszechobec-
nością i różnorodnością jednej 
tutejszej formy artystycznej – 
azulejos, czyli malowanych cera-
micznych płytek pokrytych szkli-
wem. Jednym z najcenniejszych 
przykładów tej formy sztuki jest 
właśnie dworzec Sao Bento. Po-
nad 20 tysięcy płytek zdobi wnę-
trze stacji. Zajmują one 550 me-
trów kwadratowych. Ale hala 
dworca to nie tylko dzieło sztu-

ki, lecz również pouczająca lek-
cja historii. 

Wchodząc do budynku dworca 
po lewej stronie zobaczyć moż-
na dwa duże panele. Przedsta-
wiają one bitwę pod Valdevez, 
która miała miejsce w 1140 roku 
między królem Leonu i Kasty-
lii Alfonso VII, a królem Portu-
galii Alfonso I Zdobywcą. Drugi 
panel po tej stronie przedstawia 
Egasa Moniza z rodziną przed 
królem Kastylii Alfonso VII. Po 
drugiej stronie, dwa duże pane-
le przedstawiają zdobycie Ceu-
ty w 1415 roku oraz wkroczenie 
króla Portugalii Jana I do Porto 
w 1387 roku. Mniejsze koloro-
we panele powyżej przedstawia-
ją historię transportu oraz sce-
ny rodzajowe związane z życiem 
mieszkańców północnej Portu-
galii. Zobaczyć tutaj można rów-
nież m.in. procesję Nossa Senho-
ra dos Remédios, winobranie lub 
transport wina rzeką Douro.

Dworzec został zbudowany na 
terenie niszczejącego klasztoru 
Mosteiro de Sao Bento pocho-
dzącego z XVI wieku.

Wstęp na stację kolejową Sao 
Bento jest bezpłatny. Warto jed-
nak pamiętać, że w szczycie sezo-

nu hala dworca jest zatłoczona 
nie tylko podróżnymi, ale rów-
nież dziesiątkami, jeśli nie setka-
mi turystów, którzy każdego dnia 
licznie odwiedzają ten budynek.

Z dworca wystarczy przejść 
przez skrzyżowanie, by stanąć na 
otwartej przestrzeni Placu Wol-
ności – Praça de Liberdade. Pro-
stokątny plac, przy którym z jed-
nej strony znajdują się siedziby 
banków i firm, z drugiej hote-
le i restauracje, został wytyczo-
ny na początku XVIII wieku. 
W 1866 roku na placu stanął po-
mnik portugalskiego monarchy 
Piotra IV znanego również jako 
cesarza Brazylii Piotra I. Niewie-
le lat po śmierci władcy postano-
wiono uhonorować go okazałym 
monumentem w jednym z naj-
ważniejszych miejsc w Porto. 
Król przedstawiony jest w swo-
im tradycyjnym stroju, a w ręku 
trzyma Carta Constitucional 
czyli drugą konstytucję w por-
tugalskiej historii, która została 
uchwalona za jego panowania. 
W tle zobaczymy okazały budy-
nek ratusza miejskiego.

Tuż przy placu, z fasadą ozdo-
bioną niebiesko-białymi kafel-
kami, wznosi się kościół Zgro-

madzenia św. Antoniego. Został 
zbudowany na murach wcześ-
niejszej kaplicy z XVII wieku. 
W barokowej fasadzie znajdu-
je się nisza z posągiem św. An-
toniego. Płytki zewnętrzne i we-
wnętrzne malowidła ścienne, 
przedstawiają sceny z życia św. 
Antoniego.

Ulicą 31 stycznia, upamiętnia-
jącą sprzeciw na upokarzające 
brytyjskie ultimatum dotyczące 
kolonii w Afryce, mocno pod-
chodzimy w górę pod Kościół św. 
Ildefonsa. To kolejny przykład 
pięknie zdobionej płytkami azu-
lejos późnobarokowej świątyni. 
Kościół został nazwany na cześć 
biskupa Toledo, Wizygota, Ilde-
fonsa.

Uwaga tramwaj! Trzeba mieć 
się na baczności chodząc ulica-
mi Porto. Ale co tam. Te histo-
ryczne, urokliwe tramwaje, mają 
tutaj przywileje. Przez lata, tak 
mocno wpisały się w koloryt sto-
licy północnej Portugalii, że trud-
no dzisiaj wyobrazić sobie uliczki 
starego miasta bez nich.

A to chyba najbardziej niety-
powe miejsce w mieście. Wcho-
dząc do sklepu zobaczymy cyrko-
wy wystrój i całą paletę kolorów 
za sprawą wystroju nawiązują-
cego swoją tematyką właśnie do 
cyrku oraz licznych puszek ko-
lorowych konserw. W konser-
wach tych znajdziemy tylko jed-
no, gdyż wszystkie konserwy są 
takie same – w środku znajdują 
się portugalskie sardynki w oli-
wie. To, co sprawia, że konser-
wy te są takie wyjątkowe to ich 
opakowania, a dokładnie wiecz-
ko puszki. W sklepie znajdzie-
my ponad 100 różnych wzorów 
puszek, każda z datą, począwszy 
od roku 1916, aż do roku obec-
nego. Na każdej puszce napisa-
ne jest również po portugalsku 
i angielsku, co ważnego wyda-
rzyło się w danym roku na świe-

ciąg dalszy na str. 24

Wieża Kleryków Praca de Liberdade

Widok na miasto z Wieży Kleryków



KURIER POWIATOWY n nr 5/2020 (185)24

PODRÓŻE

cie oraz kto w tym roku przyszedł 
na świat. Brzmi banalnie? Może, 
ale liczy się pomysł, a ten pomysł 
się udał firmie, która produkuje 
te konserwy. Świadczą o tym naj-
lepiej tłumy ludzi, które każdego 
dnia odwiedzają ten najbardziej 
kolorowy sklep w Porto.

Portugalskie konserwy już 
dawno przestały być tylko pro-
duktem spożywczym, a stały się 
również… jedną z najczęściej 
przywożonych pamiątek z Por-
to. Tak, może brzmi to dziwnie, 
ale z pobytu w Portugalii, moż-
na przywieźć konserwę. Tylko ta 
cena – 7 euro za sztukę.

Wdrapujemy się na kolej-
ne wzniesienie miasta. Tutaj 
znajduje się Kościół Kleryków 
i przylegająca do niego Wie-
ża Kleryków. Wstęp do samego 
kościoła jest bezpłatny. Chcąc 
jednak zwiedzić Muzeum Kle-
ryków oraz wspomnianą słynną 
wieżę z przepięknym widokiem 
na całe miasto należy już zaku-
pić za 4 euro bilet wstępu. Czas 
więc wyruszyć do góry. Wieża ma 
76 metrów wysokości, co w mo-
mencie powstania czyniło ją naj-
wyższą budowlą w całej Portuga-

lii, a na jej szczyt wiedzie ponad 
240 schodów.

Wieża Kleryków w Porto to je-
den z najbardziej rozpoznawal-
nych symboli miasta. Gości ona 
na większości pocztówek i fol-
derów, dumnie góruje nad mia-
stem, a każdy przewodnik tu-
rystyczny wymienia ją na liście 
obowiązkowych obiektów do zo-
baczenia. 

Patrząc z góry na to zamożne 
niegdyś miasto, warto przytoczyć 
kilka słów o złotych wiekach Por-
to. Utarło się, że epokę wielkich 
odkryć geograficznych zapocząt-
kował Krzysztof Kolumb swo-
ją pierwszą podróżą do Amery-
ki (czy też do Indii jak ówcześnie 
sądzono). Mało jednak kto wie, 

że Kolumb mógł się stać legendą 
portugalskiej floty, a nie hiszpań-
skiej. Gdy w roku 1485 król Por-
tugalii Jan II odrzucił plan po-
dróży na zachód w poszukiwaniu 
Indii, Krzysztof zwrócił się o po-
moc do Hiszpanii i odniósł suk-
ces. 

Co prawda, pod kuratelę Por-
tugalczyków, już w 1415 roku 
trafiła Ceuta, niedługo później 
Madera i Azory. 30 lat później 
Wyspy Zielonego Przylądka. 
W 1488 Bartolomeu Dias, chcąc 
opłynąć Afrykę, zacumował na 
wybrzeżu dzisiejszego RPA. Na 
przełomie XV i XVI wieku je-
den z najsłynniejszych podróż-
ników portugalskich Vasco da 
Gama, kontynuując ekspansję 

wybrzeży afrykańskich stał się 
odkrywcą morskiej drogi do In-
dii. Dzięki niemu Europa mo-
gła ponownie cieszyć się przy-
wilejem bezpośredniego handlu 
z Azją. W roku 1500 Pedro Al-
vares Cabral odkrywa olbrzy-
mie tereny dzisiejszej Brazylii. 
Handel kwitnie. Szerokim stru-
mieniem do Europy płyną zyski 
z handlu przyprawami i kością 
słoniową. Rośnie handel nie-
wolnikami. W roku 1522 – ko-
lejny Portugalczyk – Ferdynand 
Magellan opłynął po raz pierw-
szy w historii kulę ziemską. Sta-
ło się to jednak pod banderą Hi-
szpanii. Kapitan nie dotrwał do 
końca podróży. Zginął na Filipi-
nach podczas walk z tubylcami. 
Niemniej jednak to właśnie jemu 
przypisuje się końcowy efekt wy-
prawy i to on zasłynął w księgach 
oraz opowieściach. Niestety, nic 
nie trwa wiecznie. Ponieważ Por-
tugalia była i wciąż jest niewiel-
kim krajem, nie potrafiła dobrze 
zarządzać odkrytymi przez siebie 
terenami i dość szybko zaczęła 
tracić władzę nad koloniami. Do-
datkowo monopolistyczne prak-
tyki władz spowodowały, że tylko 
główna część kraju była w do-
brych rękach. Wiele kolonii sta-
ło się wyłącznie miejscami zsyłek 
więźniów. I tak na przykład Bra-
zylia prawdziwy boom koloniza-
cyjny przeżyła dopiero w XVIII 
wieku, gdy w jednej z prowincji 
odkryto złoża złota, srebra i dia-
mentów, a afrykańskie wybrzeża 
czekały na zamieszkanie do po-
czątku XIX wieku.

Portugalia była pierwszym 
i ostatnim krajem, który stoso-
wał politykę kolonialną, a wiek 
wielkich odkryć geograficznych 
z pewnością należy do ich najlep-
szych czasów.

Czas na kawę i czas, by zerk-
nąć na mapę, która poprowadzi 
nas do kolejnych atrakcji niezwy-
kłego Porto.

cdn.

tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat

ciąg dalszy ze str. 23

Korkowe widokówki

Słynne sardynki w oliwie Sklep z konserwami

Zaułki historycznej dzielnicy Ribeira

Widok na miasto w stronę Wieży Kleryków Czas na kawę
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Lista jednostek 
nieodpłatnego poradnictwa

Starosta Leżajski prowadzi publikuje „Li-
sty jednostek nieodpłatnego poradni-
ctwa”, dostępnego dla mieszkańców Po-
wiatu Leżajskiego. Lista opublikowana 
została na stronie BIP Starostwa http://
bip.starostwo.lezajsk.pl/28326/28326/ 
oraz na stronach urzędów miast i gmin na 
terenie powiatu leżajskiego.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo z uwagi na trwający 
stan epidemiczny zachęcamy do załatwiania spraw w Sta-
rostwie Powiatowym w Leżajsku za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej (ePUAP, email, telefon).

Nadal możliwe jest pozostawienie dokumentów w skrzyn-
ce podawczej w starostwie lub przesłanie ich za pomocą 
Poczty Polskiej.

Starostwo Powiatowe w Leżajsku, począwszy od 4 maja 
do odwołania zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi 
interesantów z następującymi ograniczeniami:
– obsługa interesantów na stanowiskach odbywa się w godz. 

8.00-13.00;

– wewnątrz budynku A (ul. Kopernika 8) i budynku B (ul. 
Skłodowskiej-Curie 8) starostwa interesanci zobowiązani 
są do zakrywania ust i nosa oraz do stosowania rękawi-
czek ochronnych;

– obsługa interesantów odbywa się pojedynczo, zachowa-
niem bezpiecznej odległości (1,5 m).

Dla obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji 
i Transportu ustalone zostały następujące ograniczenia:
– w pomieszczeniach wydziału możne znajdować się jedno-

cześnie maksymalnie 5 osób;
– oczekiwanie na załatwienie sprawy w wydziale, po prze-

kroczeniu wyżej określonego limitu, odbywa się przed bu-
dynkiem starostwa.

Aktualne zasady obsługi interesantów 
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zgodnie z art. 
8a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 
z późn. zm.) obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzin-
ne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy spo-
łecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobot-
nych, prawa pracy, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjen-
ta, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, dla osób 
w sporze z podmiotami rynku finansowego, nieodpłatną po-
moc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i inne.
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KOMUNIKATY

Placówka Terenowa KRUS w Leżajsku 
wznawia obsługę interesantów
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BLOK REKLAMOWYPOWIAT BLOK REKLAMOWY
OGŁOSZENIE PŁATNE

czynne pon.-pt. 8.30-16.30
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