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Wypełnij ankietę dla interesantów 
na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Leżajsku 
i popraw jakość usług

Zapraszamy mieszkańców powiatu leżajskiego do wypełnienia 
ankiety badania poziomu zadowolenia interesanta. Ankieta bę-
dzie wykorzystana tylko w celach statystycznych, a jej zadaniem 
jest poprawienie jakości obsługi w Starostwie Powiatowym. Aby 
wypełnić ankietę należy wejść na stronę www.starostwo.lezajsk.pl 
i w prawej kolumnie odnaleźć zakładkę „Ankieta”.
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Na wstępie obrad przyjęli informacje 
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie powiatu leżajskiego oraz 
działalności Komendanta Powiatowego Po-
licji w Leżajsku za 2020 r., o stanie bezpie-
czeństwa pożarowego i powodziowego na te-
renie powiatu leżajskiego za 2020 r., a także 
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpie-

czeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za 
rok 2020.

W dalszej części spotkania radni podjęli 
uchwały w sprawie:

 Y wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o zezwolenie na utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego;

XXXIV sesja 
Rady Powiatu Leżajskiego

28 stycznia odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Spotkanie 
przebiegło z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ze 
względu na panujące obostrzenia epidemiczne.

 Y zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłat rocznych za trwały zarząd;

 Y zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 
rok 2021;

 Y wprowadzenia zmian w budżecie na 
2021 r.

Radni zapoznali się również ze sprawo-
zdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez Powiat Leżajski 
w roku 2020, sprawozdaniem z działalności 
komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za 
II półrocze 2020 r. oraz ze sprawozdaniem 
starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym.

.

Zachęcamy do głosowania na naszą lokalną perłę. Głos można oddać poprzez stronę in-
ternetową https://radio.rzeszow.pl/perly-podkarpacia-2021 (opcja bezpłatna) lub drogą 
smsową (sms pod nr 71601, koszt 1 zł netto plus VAT – należy wpisać hasło „BIWAK.” wraz 
z numerem wybranego miejsca oraz krótkim uzasadnieniem wyboru).

Na głosujących drogą smsową czekają nagrody: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – voucher 
dla dwóch osób na wycieczkę organizowaną przez PTTK Rzeszów, III miejsce – 1000 zł oraz 
nagrody dodatkowe: 10 zestawów gadżetów promocyjnych Polskiego Radia Rzeszów.

Zagłosuj na 
zespół klasztorny oo. Bernardynów 
w plebiscycie „Turystyczne 

Perły Podkarpacia”

„Turystyczne Perły Podkarpacia” to ple-
biscyt organizowany przez Polskie Radio 
Rzeszów i PTTK Rzeszów. Znalazło się 
w nim 50 obiektów, ciekawych miejsc 
i atrakcji turystycznych z całego Podkar-
pacia, a wśród nich zespół klasztorny oo. 
Bernardynów w Leżajsku z unikalnymi 
w skali europejskiej organami.

Głosowanie trwa do 30 kwietnia 2021 r.

Fot. Piotr Jaworek

https://radio.rzeszow.pl/perly-podkarpacia-2021
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Wystarczy, że podatnik w składanej deklaracji podatkowej wpro-
wadzi numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chce oka-
zać swoje wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty poda kwotę 
będącą 1% podatku. Przekazaniem środków na konto wskazanej 
fundacji zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego. Warto pamię-
tać o tym, że z tytułu przekazania 1% podatnicy nie ponoszą żad-

nych kosztów. Nie płacą ani złotówki z własnej kieszeni, bo środki, 
które decydują się przekazać na pomoc potrzebującym i tak trafiłyby 
do Skarbu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przeka-
zać 1% jednej, wybranej organizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe 
PIT-y, np. za posiadane papiery wartościowe, można na każdym for-
mularzu wesprzeć inną organizację.

ZOSTAW         PODATKU 
W POWIECIE LEŻAJSKIM

Każdy z nas może przynieść potrzebującym wiele dobrego, oddając 1% podatku na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego. Aż 12 organizacji pozarządowych z terenu powiatu leżajskiego czeka na wsparcie.

Jak przekazać 1% podatku?

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
„Benefactum” w Łętowni 
KRS 0000377168

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym

KRS 0000031018

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  
Wólka Grodziska 

KRS 0000016422

Fundacja Fundusz Lokalny  
w Leżajsku 

KRS 0000328376

Stowarzyszenie „Nie dzieli nas nic”  
w Leżajsku 

KRS 0000292013

Towarzystwo Miłośników  
Ziemi Leżajskiej 

KRS 0000275455

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno 
KRS 0000262290

Stowarzyszenie „Dobry Dom” 
KRS 0000197865

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy  
„Francesco” w Jelnej 

KRS 0000229696

Ludowy Klub Sportowy „Maraton”  
Giedlarowa 

KRS 0000254849

Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna  
w Nowej Sarzynie

KRS 0000152888

Stowarzyszenie „Integracja Bez Granic”  
w Sarzynie

KRS 000045567
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Patryk urodził się z poraże-
niem mózgowym czterokoń-
czynowym. Mimo takiej choro-
by skończył szkołę podstawową 
i gimnazjum. W wieku kilkuna-
stu lat przeżył śmierć taty, a póź-
niejsza choroba mamy sprawiła, 
że musiał zamieszkać w DPS-ie 
w Mielcu, a później w Brzózie 
Królewskiej.

Patryk zdał maturę i pracu-
je zawodowo. To,że ma sprawny 
tylko lub aż jeden palec, pozwa-
la mu na pracę przy wprowadza-
niu faktur do systemu i pisaniu 
pism na komputerze, a jego list 
dotyczący osób z niepełnospraw-
nością został odczytany na posie-
dzeniu Sejmu RP. Często zapra-
szany jeździł również do różnych 
szkół i ośrodków, aby pokazać 
ludziom, że nie jest łatwo osią-
gać cele. Że trzeba się wysilić. 
Że warto. Jego życie to nie tylko 
praca, jest bowiem kibicem Le-
cha Poznań i wraz z przyjaciółmi 
jeździ na stadiony sportowe na 
mecze sprawdzając przy okazji 
ich przystosowanie dla niepełno-
sprawnych. Hobby związane ze 
sportem zaowocowało kolekcją 
szalików klubowych, którą zapo-
czątkował pewien zawodnik Cra-
covii, podarowując mu szal swo-
jej drużyny. Dziś kolekcja liczy 
ponad 3000 egzemplarzy z ca-
łego świata i czeka na wpis do 
Księgi Rekordów Guinessa.

Niestety, pandemia uniemoż-
liwiła mu wyjazdy, a także pracę 
w trybie stacjonarnym. Patryka 
to jednak nie zatrzymało, po-
nieważ czas izolacji poświęcił na 
szkolenie on-line z dziennikar-
stwa i systematycznie publiku-
je artykuły w serwisie rampa.net.
pl. Bierze także czynny udział 
w życiu DPS-u w Brzózie Kró-
lewskiej, gdzie w ramach zajęć 
w każdy czwartek organizowane 

Patryk Grab
– człowiek bez barier
Patryk Grab to młody mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej im. Józe-
fa Żurawia w Brzózie Królewskiej, który otrzymał I wyróżnienie w ogól-
nopolskim konkursie osób niepełnosprawnych „Człowiek bez barier”. 
Celem tego konkursu jest promocja osób z niepełnosprawnością, które 
przełamują bariery oraz stereotypy postrzegania ludzi niepełnospraw-
nych. Swoją społeczną aktywnością, zaangażowaniem i postawą są 
dla innych przykładem i źródłem motywacji w codziennym życiu.

są spotkania z ciekawymi osoba-
mi (z Patrykiem).Trudno się za-
tem dziwić, że jury spośród 20 
niezwykłych osób wybrało Patry-
ka przyznając mu I wyróżnienie.

Gala wręczenia nagród od-
była się na Zamku Królew-
skim w Warszawie już po raz 
osiemnasty,a wydarzenie to pa-
tronatem honorowym objęła 
Pierwsza Dama Agata Kornhau-
ser-Duda. Tego dnia Patryk zo-
stał zauważony przez Stanisława 
Kmiecika, niepełnosprawnego 
artystę malującego obrazy stopa-
mi, który wygrał tegoroczny kon-
kurs „Człowiek bez barier”. Sta-
nisław, człowiek o ogromnym 
sercu zauważył w Patryku to coś, 
co czyni go wyjątkowym i posta-
nowił zrobić Patrykowi niespo-
dziankę. Wraz z ekipą TVP przy-
jechał do Brzózy Królewskiej, 
aby nakręcić reportaż o Patry-
ku i przekazał mu nagrodę pie-
niężną, którą dostał za zajęcie 
I miejsca. To był wyjątkowy czas 
i mimo trzymania dystansu z po-

wodu pandemii klimat spotkania 
przy choince był niesamowity.

Wiele było emocji związa-
nych z wizytą tak znanego arty-
sty, ale jeszcze więcej nerwów, 
gdy Patryk oglądał siebie w TVP, 
w programie „Pytanie na śnia-

danie”. Jego przykład wiele nas 
uczy, więc pamiętajmy –nieważ-
ne, jakie trudności przychodzi 
nam pokonać, wyznaczajmy so-
bie chociaż małe cele i do nich 
dążmy. Bo warto.

Agnieszka Potejko
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ZSL startuje z pilotażowym programem MON

„CYBER.MIL z klasą”
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku jako jedna  
z 16 szkół w Polsce został objęty pilotażowym programem Minister-
stwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”, którego celem jest 
utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne 
technologie informatyczne”. Profil pojawił się już w ofercie 
edukacyjnej ZSL dla absolwentów szkół podstawowych. W pa-
kiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, 
unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po 
ukończeniu szkoły. Udział w projekcie współfinansowany jest 
przez Powiat Leżajski.

Oferta  
dla najlepszych

Ministerstwo Obrony Naro-
dowej postawiło bardzo wysokie 
wymagania. Aby zakwalifikować 
się do projektu szkoła musiała 
spełnić szereg kryteriów formal-
nych, m.in. prowadzić działal-
ność dydaktyczno-wychowawczą 
w dziedzinie obronności pań-
stwa wpisaną w statut szkoły, po-
siadać klasy realizujące program 
z matematyki i informatyki lub 
matematyki i fizyki na poziomie 
rozszerzonym, uzyskać właściwą 
średnią wyników egzaminu ma-
turalnego z matematyki w cią-
gu ostatnich trzech lat, a także 
zgodę organu prowadzącego na 
współfinansowanie programu.

Wymagania były wyśrubowa-
ne, ale dzięki temu w progra-
mie uczestniczą najlepsi z naj-
lepszych. Dla szkół to duże 
wyzwanie, ale również szansa na 
zaistnienie na wymagającym ryn-
ku edukacji i możliwość pozy-
skania najzdolniejszych uczniów. 
Dla uczniów to z pewnością bar-
dzo wysoka poprzeczka, ale też 
konkretne umiejętności i niezwy-
kle cenna wiedza w przyszłości. 
Wreszcie: kto nie chciałby być 
wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału 
w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z ca-
łej Polski.

Trzy lata  
specjalistycznej edukacji

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony bę-
dzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym ty-

i kompetencji z obszaru współ-
czesnych zagrożeń cyfrowych, 
zarządzania ryzykiem w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa, bez-
pieczeństwa systemów informa-
cyjnych oraz kryptograficznych 
aspektów ochrony danych. 

W ramach kształcenia przewi-
dziano zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne z wykorzystaniem nowo-
czesnych systemów operacyjnych 
i pakietów obliczeń symbolicz-
nych. Planowane są także zajęcia 
zdalne w formie e-learningu, wizy-
ty studyjne w jednostkach MON, 
instytutach naukowych oraz fir-
mach z branży cyberbezpieczeń-
stwa.

Za koordynację i przebieg pro-
gramu odpowiada Biuro do spraw 
Programu „Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej” – doświadczo-
ne już w prowadzeniu tego typu 
projektów edukacyjnych. Nadzór 
merytoryczny sprawować będzie 
Narodowe Centrum Bezpieczeń-
stwa Cyberprzestrzeni oraz Woj-
skowa Akademia Techniczna. 

Pokaźne wsparcie z budżetu
Ministerstwo Obrony Narodowej udzie-

li szkołom wsparcia finansowego na realiza-
cję zadania. Środki te będą mogły wykorzy-
stać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, 
drukarek, tablic interaktywnych, projekto-
rów multimedialnych, licencji i oprogramo-

pie szkoły (licea i technika). W każdej kla-
sie będzie ograniczona liczba uczniów – nie 
mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program na-
uczania obejmie takie obszary tematyczne 
jak: podstawy kryptografii, historia krypto-
grafii, podstawy algorytmiki, podstawy cy-
berbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeń-
stwem danych i informacji. Nauka w takiej 
klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy 
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wania, dostarczania usług internetowych. 
Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposa-
żone, a z potrzebnych materiałów dydaktycz-
nych uczeń będzie mógł korzystać na miej-
scu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie 
wykonać zadanie domowe czy prezentację.

Drzwi do kariery
Celem programu jest wykształcenie poten-

cjalnych kandydatów na żołnierzy i pracow-
ników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie 
do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprze-
strzeni. To oznacza, że dla większości absol-
wentów udział w programie będzie wstępem 
do prestiżowych stanowisk w jednostkach 
podległych MON. Z pewnością wśród te-
gorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, 
którzy interesują się mundurem, a jedno-
cześnie ich pasją jest informatyka. To oferta 

dla idealna dla nich. A co, gdy nie mają spre-
cyzowanych planów albo boją się, że nawet 
jeśli myślą o wojsku za kilka lat mogą zmie-
nić zdanie? Nie mają powodów do zmar-
twień, bo to tylko propozycja. Można ją 
potraktować jako kolejne drzwi, które otwie-
rają się przed uczniem. Dzisiaj walka z za-
grożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie 
już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapo-
trzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie 
w armii będzie wyłącznie rosnąć. Również 
na rynku cywilnym potrzebni są specjaliści 
w tej dziedzinie: przecież trudno wyobrazić 
sobie przedsiębiorstwo, które działa w opar-
ciu o system informatyczny i nie chce chro-
nić wysiłku swoich pracowników czy danych 
klientów. Zatem nic, czego nauczą się ucz-
niowie takich klas, się nie zmarnuje.

ZSL

Lista szkół zakwalifikowanych do programu 
oraz szczegółowe informacje o projekcie 

znajdują się pod linkiem: 
https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/

O zasadach rekrutacji i formalnościach, jakie 
należy spełnić, aby dołączyć do klasy CYBER.MIL, 

uczniowie mogą dowiedzieć się się z komunikatów 
na stronie internetowej ZSL lub telefonicznie.

https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/
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Ścianka ma 8 metrów wysokości i 4 peł-
nowymiarowe tory wspinaczkowe. Obiekt 
powstał w ramach projektu „Kto się wspi-
na? Sarzyńska rodzina!”, dofinansowane-
go w konkursie grantowym „Moja Mała Oj-
czyzna” Fundacji BGK. Zajęcia na ściance 
wspinaczkowej wprowadzone zostaną do 
programu nauczania wychowania fizyczne-
go, co będzie miało charakter innowacyjny. 
Zajęcia tego typu usprawniają koordyna-
cję wzrokowo-ruchową, uczą odpowiedzial-

ności, współpracy w zespole, budują właści-
we relacje rówieśnicze. Z obiektu korzystać 
będzie również lokalne środowisko – ro-
dzice, Klub Sportowy Sarzyna oraz OSP 
w Sarzynie.

Ścianka wspinaczkowa powstała dzię-
ki wspólnemu wysiłkowi samorządu, szko-
ły, rady rodziców, sponsorów, stowarzysze-
nia, ochotniczej straży pożarnej oraz klubu 
sportowego. 

Monika Milo

W Szkole Podstawowej w Sarzynie powstała pierwsza w powiecie leżaj-
skim ścianka wspinaczkowa, wykonana z nowoczesnych paneli wspinacz-
kowych.

Projekt dofinansowany przez 
Fundację BGK  

w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”
W Sarzynie powstała

ścianka wspinaczkowa

Na stronie gov.pl/mapapunktowszczepien pojawiła się mapa punktów szczepień na terenie całego kraju. Poniżej 
udostępniamy listę lokalizacji punktów szczepień na terenie powiatu leżajskiego.

W związku z sytuacją epidemiczną wydarze-
nie odbyło się w reżimie sanitarnym. Statuet-
ki dla najlepszego burmistrza, wójta i starosty 
wręczyli: Marszałek Województwa Podkarpa-
ckiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpa-
cki Ewa Leniart oraz Prezes Centrum Promocji 
Biznesu i Kurator Konkursu Paweł Zając.

Nominację do nagrody dla najlepszego po-
wiatu, obok Powiatów: Jarosławskiego, Rze-
szowskiego, Stalowowolskiego, Dębickiego 

otrzymał również Powiat Leżajski. W tym roku 
statuetka powędrowała do Powiatu Rzeszow-
skiego.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa jest 
skierowana do wszystkich samorządów Podkar-
pacia, szczebla powiatowego, gminnego i miej-
skiego. Celem plebiscytu jest między innymi 
prezentowanie i dokumentowanie osiągnięć lo-
kalnych małych ojczyzn. Niebawem rusza kolej-
na edycja konkursu.

Podkarpackie Nagrody 
Samorządowe

8 lutego 2021 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkie-
go miało miejsce uroczyste ogłoszenie laureatów i wyróżnionych w Konkursie 
„Podkarpacka Nagroda Samorządowa” za rok 2019.

MIASTO  
LEŻAJSK

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku l ul. Leśna 22 l tel. 17 240 05 250
2. Zenon Zawilski, Wiesław Witek, Danuta Gramatyka – Spółka Partnerska Lekarzy l ul. Plac Mariacki 9 l tel. 17 240 27 05

3. Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej „Medyk” M. Hoffman, B. Iwanicka-Brudniak, M. Paluch, E. Sas-Gontarz Sp. j.  
l ul. Kołłątaja 2 l tel. 17 242 00 36

4. Lekarz Rodzinny Mariusz i Mateusz Kocój Sp. c. l ul. Kołłątaja 2 l tel. 17 242 11 79
5. Stacja dializ z przychodnią lekarzy specjalistów l ul. Przytorze 8b l tel. 17 853 66 69

6. Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej MEDICA E. Wojtera, L. Słyszyńska Sp. p. l ul. M. Curie-Skłodowskiej 1,  
l tel. 17 242 18 88

MIASTO I GMINA 
NOWA SARZYNA

7. Gabinet szczepień l ul. Azalii Pontyjskiej 1A l tel. 509 907 373
8. Przychodnia nr 1 w Nowej Sarzynie l ul. Konopnickiej 4 l tel. 17 241 36 20

GMINA LEŻAJSK 9. Z. Zakrzewski, W. Tryka Sp. c. l Giedlarowa 287 l tel. 17 242 51 25
GMINA 

GRODZISKO 
DOLNE

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej G. Lefek-Dąbek l Wólka Grodziska 119a l tel. 17 243 60 59
11. Ośrodek Zdrowia w Grodzisku Dolnym l Grodzisko Dolne 125 l tel. 17 243 60 05

GMINA  
KURYŁÓWKA

12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne P. Mazur-Chromiak l Kuryłówka 529 l tel. 17 243 80 12
13. Punkt Lekarski w Brzyskiej Woli l Brzyska Wola 74 l tel. 17 242 91 39

PUNKTY SZCZEPIEŃ NA TERENIE POWIATU LEŻAJSKIEGO

Wręczono

.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Od stycznia 2020 r. dwudziestu 
pięciu uczniów klasy 2 TSG (po 
gimnazjum) podwyższało swo-
je kwalifikacje niezbędne do pra-
cy w zawodzie spedytora, poprzez 
naukę wg zmodyfikowanego pro-
gramu nauczania, staże u Partne-
ra projektu – firmy „Styropianex” 
oraz uczestnictwo w warsztatach 
prowadzonych przez dr Annę 
Mazurkiewicz z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Podejmowane 
działania przyczyniły się do pod-
niesienia kompetencji uczniów 

„Spedytor na maksa!” w ZSL
Grupa uczniów Technikum nr 2 
w Zespole Szkół Licealnych wzię-
ła udział w projekcie „Spedytor 
na maksa!” współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020. 

Pod tą wieloznaczną nazwą 
ukrywa się klasa, która rozwijać 
będzie w uczniach zainteresowa-
nia związane z szeroko rozumia-
ną komunikacją i humanistyką. 
Uczniowie, bazując na rozszerzo-
nym programie z języka polskie-
go, angielskiego oraz przedmio-
tach dodatkowych, będą rozwijać 
specjalistyczne umiejętności 
przydatne w dalszym kształceniu. 
Pomoże im to rozpoznać i roz-
wijać swoje uzdolnienia związa-
ne z wystąpieniami publicznymi, 
poznają i nauczą się redagować 
teksty przydatne w pracy: dzien-
nikarza, copywritera, sprawo-
zdawcy i rzecznika prasowego. 
Klasa kierowana jest również do 
uczniów zainteresowanych aktor-
stwem, marketingiem i światem 
reklamy. W ramach warsztatów: 
literackich, aktorskich, dzienni-
karskich, filmowych i fotograficz-
nych uczniowie nauczą się rozu-
mieć środki wyrazu niezbędne 
do pracy w dzisiejszym świecie, 

nastawionym traktować infor-
mację jako produkt. Realizując 
program uczniowie będą mogli 
zobaczyć pracę redakcji praso-
wych, radiowych i telewizyjnych. 
Nauczą się prowadzić profesjo-
nalny serwis internetowy. 

Kształcenie w ramach rozsze-
rzenia będzie prowadzone we 
współpracy z uczelniami wyższy-
mi. Część zajęć warsztatowych 
odbywać się będzie w ośrodkach 
radiowych i telewizyjnych. Ucz-
niowie będą mieli okazję poznać 
również pracę komercyjnych 
agencji reklamowych. 

Od kandydatów szkoła ocze-
kuje odwagi w tworzeniu włas-
nych tekstów, umiejętności 
przetwarzania informacji oraz 
kreatywności i otwartości.

Szczegółowe informacje do-
tyczące klasy medialnej znajdu-
ją się na stronie internetowej 
szkoły: www.zslchrobry.lezajsk.
pl w zakładce REKRUTACJA.

ZSL

Klasa medialna w „Chrobrym”
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz biorąc 
pod uwagę potrzeby rynku pracy Zespół Szkół Licealnych 
w Leżajsku w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 
proponuje absolwentom szkół podstawowych naukę w kla-
sie medialnej.

 OFERTA EDUKACYJNA ZSL

w zakresie praktycznej obsługi 
programów spedycyjno-transpor-
towych, uświadomienia uczniom 
czym jest współpraca w zespole 
pracowniczym, podział ról, odpo-
wiedzialność za wyznaczone cele 
i zadania oraz trafność i szybkość 
podejmowania decyzji pod presją 
czasu. Pięciu nauczycieli kształ-
cenia zawodowego odbyło staż 
i podniosło swoje kompetencje 
z zakresu obsługi aktualnie obo-
wiązujących programów spedy-
cyjno-transportowych. 

Innym istotnym elementem 
projektu jest poprawa infra-
struktury dydaktycznej szkoły. 
W czerwcu 2020 doposażona zo-
stała pracownia spedycji, dzię-
ki czemu od września prowadzo-
ne w niej zajęcia odzwierciedlają 
naturalne warunki pracy właści-

we dla zawodu spedytor. Koszt 
doposażenia wyniósł ponad 
114 000 zł. Niestety, ze względu 
na panujące warunki sanitarne 
i epidemiczne, od października 
część zadań odbywała się w for-
mie zdalnej. 

Po zakończeniu działań prze-
widzianych dla pierwszej gru-
py uczniów biorących udział 
w projekcie, Dyrektor Zespołu 
Szkół Licealnych Zbigniew Trę-
bacz pogratulował uczniom klasy 

2TLG oraz z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego wręczył uczest-
nikom zaświadczenia z odbytego 
stażu i warsztatów. 

Od 20 stycznia 2021 r. ruszył 
nabór do kolejnej edycji tego 
projektu. 

Koordynatorzy projektu to A. 
Kolano i U. Grzywna, natomiast 
w ubiegłym roku koordynatora-
mi projektu były Urszula Szysz-
ka oraz Iwona Długoń. 

ZSL

http://www.zslchrobry.lezajsk.pl
http://www.zslchrobry.lezajsk.pl
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Zespół Szkół Technicz-
nych w Leżajsku jest no-
woczesną, dynamicznie 

rozwijająca się placówką, dys-
ponującą nowoczesnymi urzą-
dzeniami i maszynami oraz do-
stosowującą na bieżąco ofertę 
szkolnictwa branżowego do po-
trzeb lokalnego i regionalnego 
rynku pracy. Dyrekcja i nauczy-
ciele duży nacisk kładą na szko-
lenie praktyczne. Stanowiska dy-
daktyczne, na których kształci 
się uczniów, odzwierciedlają rze-
czywiste warunki pracy. Posiada-
ne zaplecze techniczne pozwa-
la w pełni na realizację podstaw 
programowych w kilkunastu za-
wodach na poziomie technikum 
oraz branżowej szkoły I stop-
nia. Ideą szkoły jest przygotowa-
nie uczniów do wykonywania za-
wodu zgodnie z oczekiwaniem 
pracodawców, dlatego, na rów-
ni z kształtowaniem kompeten-
cji i umiejętności zawodowych, 
stawia się na rozwój kompeten-
cji kluczowych. 

Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku współpracuje z wie-
loma zakładami produkcyjny-
mi, które uczestniczą w procesie 
dydaktycznym poprzez organi-
zowanie staży, praktyk zawo-
dowych, tworzenie i modyfika-
cję programów nauczania oraz 
innych działań przygotowują-
cych uczniów do wymagań ryn-
ku pracy. Rozwój przemysłu 
i nowych technologii wymusza 
doposażenie placówki w profe-
sjonalny sprzęt i pomoce dydak-
tyczne. Szkoła nawiązała współ-
pracę z Fundacjami VELUX 

i otrzymała środki na podnie-
sienie jakości szkolenia zawo-
dowego w kwocie 531.408 euro 
w ramach programu „Wspar-
cie edukacji zawodowej w Euro-
pie”. Dzięki temu doposażono 
m.in. pracownie robotyki i au-
tomatyki, tworząc Centrum Ro-
botyki wyposażone w siedem ro-
botów przemysłowych, systemy 
wizyjne oraz układy automatyki.
Kompleksowe wyposażenie Cen-
trum pozwala prowadzić zajęcia 
na nowoczesnych stanowiskach 
dydaktycznych, na których mło-
dzież zdobywa podstawy teore-

tyczne i umiejętności praktyczne 
z obsługi i programowania robo-
tów przemysłowych.

W ramach wsparcia doposa-
żono również pracownie samo-
chodowe, elektryczne, elektro-
niczne i mechatroniczne. Dzięki 
Fundacjom VELUX nawiązali-
śmy współpracę z Uniwersytetem 
Aarhus w Dani, co pozwoli nam 
kształtować kompetencje kluczo-
we wśród uczniów i nauczycieli. 

Znaczna część środków fi-
nansowych z programu prze-
znaczona zostanie na szkolenia 
i warsztaty, mające na celu roz-

wój dodatkowych umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych ucz-
niów oraz pozwoli na utrzyma-
nie wysokiego poziomu wiedzy 
zawodowej nauczycieli, dzię-
ki szkoleniom w renomowanych 
firmach z danej branży. 

Z wyposażenia Centrum ko-
rzystać będą uczniowie różnych 
kierunków, a pozyskaną wiedzę 
i umiejętności praktyczne będą 
mogli potwierdzić stosownymi 
certyfikatami i wykorzystać na 
dynamicznie rozwijającym się 
rynku pracy.

ZST

Paweł Bosak i Jakub Misiło

w finale konkursu
„Matematyka w technice dla technika”

Czwarty raz z rzędu uczniowie ZST znaleźli się w gronie fina-
listów konkursu „Matematyka w technice dla technika”. W tym 
roku do wąskiego grona dziewięciu najlepszych awansowali Pa-
weł Bosak i Jakub Misiło z klasy czwartej technikum mechatro-
nicznego. Finał jedenastej edycji konkursu odbędzie się w lutym 
i marcu na Politechnice Lubelskiej. 

Pod koniec stycznia został opublikowany przez miesięcznik 
„Perspektywy” Ranking Najlepszych Liceów Ogólnokształcą-
cych i Techników w Polsce. Zespół Szkół Technicznych w Leżaj-
sku otrzymał po raz drugi z rzędu tytuł „Brązowej Szkoły”. Warto 
dodać, iż oceny szkół dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą 
przedstawiciele najważniejszych środowisk edukacyjnych w kraju. 
Zgodnie z jej postanowieniami technika zostały ocenione za po-
mocą czterech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. 

ZST

Zespół Szkół Technicznych 
z tytułem „Brązowej Szkoły 2021” 

w najnowszym rankingu miesięcznika „Perspektywy”

Centrum Robotyki 
w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

ZST
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Patron Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leżajsku św. Jan 
Paweł II powiedział: „Gdy bę-
dzie wam trudno, gdy będziecie 
w życiu przeżywać jakieś niepo-
wodzenie, czy zawód, niech myśl 
wasza biegnie ku Chrystusowi, 
który was miłuje, który jest wier-
nym towarzyszem i który poma-
ga przetrwać każdą trudność”. 

Niewątpliwie w obecnych cza-
sach powszechnego zagrożenia 
koronawirusem wszyscy odczu-
wamy zagrożenie, obawę i lęk 
przed chorobą, zarówno swo-
ją, jak i najbliższych. Większość 
szkół pracuje zdalnie, a ucznio-
wie, ich rodzice i oczywiście na-
uczyciele zadają sobie codzien-
nie pytanie: „Kiedy wrócimy 
do nauki w szkole?”. Ucznio-
wie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Leżaj-
sku od początku roku szkolnego 
2020/2021 mają możliwość korzy-
stania z zajęć lekcyjnych w trybie 
stacjonarnym. Zapewne patron 
szkoły czuwa nad wychowanka-
mi i pracownikami, aby mogli 
codziennie uczestniczyć w zaję-
ciach przedmiotowych i rewalida-
cyjnych. Oczywiście, stosowanie 
wszelkich rygorów sanitarnych 
stało się w placówce tak natural-
ne, jak każdy dzwonek rozpoczy-
nający lekcje o godzinie 8.00.

W tym smutnym i trudnym 
czasie wielkim zaskoczeniem, 
i oczywiście radością dla społecz-
ności ośrodka była informacja, iż 
Pierwsza Dama RP Agata Korn-

Pierwsza Dama RP 
spotkała się na wideokonferencji 

ze społecznością 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku

hauser-Duda zaprasza placówkę 
do spotkania online. Oczywiście 
zaraz w pamięci większości ucz-
niów i nauczycieli przemknęły 
wspomnienia z odwiedzin w Pa-
łacu Prezydenckim w Warsza-
wie, jak też z wizyty Pani Prezy-
dentowej w Leżajsku, w ośrodku 
w marcu 2019 roku. 

W środę, 20 stycznia, w ośrod-
ku odbyła się wideokonferen-
cja z udziałem Pierwszej Damy. 
O godzinie 14. 30 w pierwszej 
części spotkania uczestniczy-
li Starosta Leżajski Marek Śliż 
oraz Dyrektor SOSW Tomasz 
Chrząstek. Omówiono zagadnie-
nia dotyczące funkcjonowania 
ośrodka w czasie pandemii oraz 
poruszono sprawy możliwości 
rozwoju i rozbudowy ośrodka. 

 W drugiej części wideokon-
ferencji społeczność ośrodka za-

prezentowała program recyta-
torsko-muzyczny w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli placów-
ki. Ze względów bezpieczeń-
stwa łączenie z Pałacem Prezy-
denckim odbywało się z dwóch 
klas, w których znajdują się in-
teraktywne monitory dotykowe 
pozyskane przez placówkę dzię-
ki rządowemu programowi roz-
wijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej 
na lata 2020-2024 „Aktywna tab-
lica”. Grupa wokalna prowadzo-
na przez Aleksandrę Juśko za-
prezentowała Pierwszej Damie 
pastorałkę i kolędę, które wpro-
wadziły wszystkich uczestników 
wideokonferencji w nastrój nie-
dawno przebytych Świąt Boże-
go Narodzenia. Część recytator-

ską przygotowały Dorota Portka 
oraz Elżbieta Dąbrowska-Ru-
towicz. Uczniowie: Aleksandra 
Kulińska, Dominik Kud i Piotr 
Martinez wygłosili wesołe wier-
szyki specjalnie ułożone dla 
Pierwszej Damy. Ale oczywiście 
najważniejsza był rozmowa z nią 
– o nauce, feriach i niedawnych 
świętach. Agata Kornhauser-
-Duda bardzo pochwaliła prace 
plastyczne stanowiące dekora-
cję sali wykonane przez uczniów 
placówki pod kierunkiem Pawła 
Kuprasa. 

Spotkanie minęło w bardzo 
miłej i ciepłej atmosferze, a za-
proszenie Pani Prezydentowej 
dla ośrodka do Warszawy było 
dla wszystkich niemałym zasko-
czeniem. Oczywiście po zakoń-
czeniu pandemii.

Elżbieta Dąbrowska-Rutowicz
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku

Intensywne działania w tym 
zakresie zostały zapoczątkowa-
ne w roku szkolnym 2016/2017. 
Wówczas pracę przy w normali-
zacji psychologicznego narzędzia 
diagnostycznego Skala Inteligen-
cji i Rozwoju IDS-2 rozpoczęły  
3 pracownice poradni: Małgorza-
ta Kosak, Anna Kobarynko, Edy-
ta Palus. Normalizację prowadziła 
Pracownia Testów Psychologicz-
nych w Warszawie przy Polskim 
Towarzystwie Psychologicznym.

Współpraca obejmowała bada-
nia celem normalizacji testu IDS-
2 przeznaczonego dla grupy wie-
kowej 5-20 lat. Normalizacja testu 
trwała od maja do października 
2016 r. Po jej zakończeniu rozpo-
częto badania walidacyjne mają-
ce na celu określenie specyfikacji 
wykonania poszczególnych testów 
IDS-2 dla grupy niepełnospraw-
nej intelektualnie w stopniu lek-
kim i umiarkowanym. Walidacja 
zakończyła się 30 listopada 2016 r.

Badaniami objęto 40 dzieci 
i młodzieży z powiatu leżajskie-
go. Pracownicy poradni zosta-
li przeszkoleni przez Pracownię 
Testów Psychologicznych w War-
szawie w zakresie procedury diag-
nostycznej. Po oddaniu testu do 
użytku normalizatorzy z porad-
ni zostali bezpłatnie przeszkoleni 
w zakresie interpretacji całej Ska-
li IDS-2, która jest obecnie wy-
korzystywana jako najnowsze na-
rzędzie do diagnozy możliwości 
intelektualnych dzieci i młodzie-
ży. Należy zaznaczyć, że ta szwaj-
carska metoda jest wykorzystywa-
na na całym świecie.

W roku szkolnym 2017/2018 le-
żajska poradnia została wybrana 
przez Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie jako jedna z dwóch na 
Podkarpaciu do wdrażania mo-
delowego zestawu narzędzi diag-
nostycznych TROSKA oraz stan-
dardów funkcjonowania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 

Koordynatorem projektu zo-
stała psycholożka Edyta Palus 
(projekt pn. Opracowanie instru-

Nowatorskie metody 
diagnostyczno-terapeutyczne

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

Poradnia Psychologiczno-Peda- 
gogiczna w Leżajsku systema-
tycznie obserwuje i diagnozuje 
potrzeby klientów i stara się 
wprowadzać nowatorskie meto- 
dy diagnostyczno-terapeutycz-
ne tak aby wykonywać swoje 
zadania na miarę XXI wieku. 
W związku z tym swoją współ-
pracę poszerzyła o instytucje, 
które wyznaczają standardy 
pracy specjalistów w Polsce.

mentów do prowadzenia diagnozy 
psychologiczno-pedagogicznej re-
alizowany przez Ośrodek Rozwo-
ju Edukacji w Warszawie), nato-
miast za jego realizację w poradni 
odpowiadała psycholożka Anna 
Kobarynko. Szkolenia w ramach 
projektu: TROSKA – modelowy 
zestaw narzędzi diagnostycznych 
i materiałów postdiagnostycznych 
w obszarze emocjonalno-społecz-
nym – teoria i zastosowanie, było 
zrealizowane 27 listopada 2017 r. 
przez Edytę Palus, a szkolenie 
uczestników projektu TROSKA 
– standardy pracy poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, było prze-
prowadzone 28 listopada 2018 r. 
przez dyrektora poradni Wojcie-
cha Kostka.

W grudniu 2018 r. Anna Ko-
barynko uczestniczyła w szkole-
niu w zakresie wykorzystywania 
w diagnozie inteligencji narzę-
dzia Skali Stanford-Binet 5. Ska-
la Stanford-Binet 5 posiada reko-
mendację konsultanta krajowego 
w dziedzinie psychologii klinicz-
nej.

W maju 2019 r. Pracowania Te-
stów Psychologicznych w Warsza-
wie zaangażowała Małgorzatę Ko-
sak do współpracy przy badaniach 
normalizacyjnych Skali Inteligencji 
WISC – V. W okresie 18-20 lipca 
2019 r. uczestniczyła w szkoleniu 
dotyczącym badań normaliza-
cyjnych WISC-V, realizowanym 
w Warszawie przez Polskie Towa-
rzystwo Psychologiczne. Leżajska 
poradnia posiada 4 zestawy testu 
WISC-V, w chwili obecnej czeka 
na zakup podręczników umożli-
wiających przeprowadzenie bada-
nia diagnostycznego. 

Nie jest to koniec działań po-
radni na płaszczyźnie naukowej 
w zakresie współpracy z ogólno-
polskimi instytucjami. Pod ko-
niec 2019 r. Anna Kobarynko roz-
poczęła badania normalizacyjne 
w ramach projektu ,,Opracowa-
nie i upowszechnianie narzędzi 
diagnostycznych do oceny zdol-
ności poznawczych dzieci i mło-
dzieży”. Finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej. Projekt 
jest realizowany przez Instytut 
Badań Edukacyjnych w partner-
stwie z SWPS Uniwersytetem Hu-
manistyczno-Społecznym w War-
szawie. Opracowywane narzędzie 

służące do badania pamięci, funk-
cji językowych i wykonawczych 
zostanie bezpłatnie udostępnio-
ne wszystkim poradniom psycho-
logiczno-pedagogicznym i pozwo-
li na szczegółową ocenę każdego 
dziecka. Grupa badawcza obej-
muje dzieci i młodzież od 3 r. ży-
cia do 24 lat w dziesięciu grupach 
SPE (specjalne potrzeby eduka-
cyjne).Poradnia przebadała gru-
pę ponad 40 uczniów, dzięki za-
angażowaniu i pomocy Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku 
i Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku, rodziców dzieci ze szkół 
powiatu leżajskiego oraz nauczy-
cieli.

W listopadzie 2020 roku Anna 
Kobarynko i Edyta Palus uczestni-
czyły w szkoleniu on-line w zakre-
sie testu Leiter-3. Jest to jedyny 
test całkowicie niewerbalny. Ba-
danie odbywa się bez użycia słów, 
co pozwala na wykorzystywanie 
go w badaniu dzieci, z którymi 
kontakt werbalny jest utrudnio-
ny lub niemożliwy. Leiter-3 jest 
nową wersją znanej w Polsce Ska-
li Leitera. W porównaniu z wcześ-
niejszą wersją pozwala nie tylko 
na ocenę inteligencji niewerbal-
nej, ale także pamięci i uwagi. 
W skali Leiter-3 uzyskuje się trzy 
wskaźniki złożone – Iloraz Inteli-
gencji Niewerbalnej, Pamięć Nie-
werbalna oraz Szybkość Przetwa-
rzania. Można też interpretować 
wyniki poszczególnych testów po-
zwalające na ocenę zdolności ro-
zumowania, percepcji wzrokowej, 

koncentracji uwagi i podzielności 
uwagi oraz krótkotrwałej pamięci 
wzrokowej, pamięci roboczej oraz 
zdolności do radzenia sobie z in-
terferencją.

W związku z poszerzeniem 
działań poradni został zakupio-
ny test ADOS-2. Stanowi on częś-
ciowo ustrukturyzowany, wystan-
daryzowany protokół obserwacji, 
wykorzystywany w diagnozowa-
niu osób z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu. Badanie składa się 
z szeregu prób umożliwiających 
obserwację nieprawidłowości cha-
rakterystycznych dla spektrum 
autyzmu w sferach komunika-
cji społecznej, zabawy oraz ogra-
niczonych i powtarzanych zacho-
wań. 

ADOS-2 może być wykorzysty-
wany w procesie diagnostycznym, 
dostarczając danych na temat za-
chowania osoby z podejrzeniem 
zaburzeń ze spektrum autyzmu 
w wystandaryzowanej sytuacji. 
Użyteczny jest w ocenie zmian 
w funkcjonowaniu osoby z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu 
zachodzących z czasem lub pod 
wpływem określonej interwencji. 

Leżajska poradnia wykorzy-
stuje w swojej pracy najnowsze 
narzędzia diagnostyczne obo-
wiązujące na świecie, w opar-
ciu o najnowsze teorie i aktualne 
dane, prezentując wysokie stan-
dardy diagnostyczne.

Anna Kobarynko
Wojciech Kostek
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Natalia Nowicka: Zapytałam z cie-
kawości kilkoro dorosłych osób 
z otoczenia o to, czym według 
nich jest przemoc rówieśnicza. 
Większość wskazywała na aspekt 
fizyczny, który jej towarzyszy, 
a przecież podobnie jak w świecie 
dorosłych, ta przemoc przyjmuje 
różne formy, prawda?

Małgorzata Kosak: Przemoc 
rówieśnicza ma bardzo wiele róż-
nych form w zależności od tego, 
w jakim środowisku dzieci funk-
cjonują. Czy jest to środowisko 
szkolne, jakiś ośrodek, plac za-
baw, kółko taneczne, czy jeszcze 
inne formy spędzania czasu dzieci 
razem. Dzieci i młodzieży w róż-
nym wieku oczywiście. Teraz ze 
względu na sytuację pandemicz-
ną przemoc rówieśnicza odbywa 
się zdalnie, bo kontakt dzieci jest 
głównie zdalny. Ma ona formę 
krytykancką, bardziej wysublimo-
waną, odnoszącą się do treści do-
tyczących zdalnego funkcjonowa-
nia. Najczęstszą formą przemocy 
jest wyśmiewanie, obrażanie, kry-
tykowanie i agresja słowna, czy-
li używanie bardzo wulgarnych 
określeń, komunikowanie się 
w bardzo agresywny sposób. Ma 
to miejsce zarówno w kontak-
cie bezpośrednim, jak i zdalnym. 
Zdalnie jest oczywiście dużo ła-
twiej, bo nie konfrontujemy się 
z reakcją tej drugiej osoby – czy 
jej się zrobiło, przykro, smutno, 
czy zaczęła płakać i uciekła do to-
alety, czy cokolwiek innego. Dzie-

ciom wydaje się wówczas, że nie 
ponoszą żadnych konsekwencji 
takich zachowań.

Zaryzykuję stwierdzenie, że w Pol-
sce zdecydowanie zbyt często 
mamy do czynienia z postawą 
„mądrości po szkodzie”, także 
w kwestii przemocy rówieśniczej, 
czego dowodem są pojawiają-
ce się w mediach doniesienia 
o tragicznym finale szkolnych 
konfliktów. Jak powinna wyglą-
dać szkolna profilaktyka w tym 
temacie?

U nas generalnie z profilak-
tyką jest trudno, nie mówiąc już 
o profilaktyce zachowań trud-
nych – celowo nie chcę używać 
tutaj określenia „przemocowych” 
– zwłaszcza jeśli chodzi o te rela-
cje rówieśnicze. Są i były różne 
programy pilotażowe, które były 
wprowadzane w różnych szkołach 
i, notabene, te pilotaże wypadały 
świetnie natomiast finalnie pro-
gramy nie zostały wdrażane. Nie-
stety, w zdecydowanej większości 
szkół ta profilaktyka kuleje.

Dlaczego te programy nie były 
wdrażane?

Bo najczęściej wymagają do-
datkowej, nieodpłatnej pracy. 
Poza tym szkoła musi się liczyć 
też z tym, że wchodzą do niej 
osoby z zewnątrz, a szkoły tego 
nie lubią. Taki specjalista, któ-
ry przychodzi do szkoły zaburza 
pewien rytm, który w szkole jest 

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA 
W PANDEMII

W grudniowym „Kurierze Powiatowym” poruszyliśmy 
temat rosnącej przemocy wobec dzieci w dobie pan-
demii. Tym razem przyglądamy się przemocy rówieśni-
czej, bo to, że nauka w szkołach odbywa się zdalnie, nie 
oznacza, że to zjawisko przestało istnieć.

O tym, czym jest przemoc rówieśnicza 
oraz jakie obecnie przybiera formy 
rozmawiamy 
z Małgorzatą Kosak, 
psycholożką i psychoterapeutką 
w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Leżajsku, 
specjalizującą się w terapiach indywidualnych  
oraz grupowych dzieci i młodzieży.

jednak bardzo sztywny i trudno 
to przeskoczyć. Ale nie chcę ge-
neralizować, bo są też szkoły bar-
dzo elastyczne, które chętnie bio-
rą udział w takich programach. 
Zresztą, widać to nawet na tere-
nie naszego powiatu, bo jest kil-
ka takich szkół, które się bardzo 
mocno angażują w przedsięwzię-
cia dotyczące m.in. profilaktyki 
przemocy rówieśniczej i media-
cji lub biorą udział w zajęciach, 
w których dzieci mogą się zinte-
grować. Niekoniecznie rywalizo-
wać, tylko po prostu coś wspól-
nie zrobić, poznać się nawzajem, 
a nie tylko zdobywać wiedzę, bo 
to jest zupełnie co innego. Zresz-
tą wiedzę można zdobywać za-
wsze w każdych warunkach, na-
tomiast pewne umiejętności, jeśli 
nie są wypracowane na jakimś 
etapie, to później jest coraz trud-
niej je wypracowywać. To nie jest 
tak, że dziecko, jeśli nie rozwiąże 
jakichś problemów rozwojowych 
danego etapu, to nie przechodzi 
do kolejnego. Ono przechodzi, 
ale z tymi problemami i te trud-
ności rozwojowe się nawarstwia-
ją. A szkoła faktycznie jest takim 
miejscem, gdzie dzieci tej prze-
mocy rówieśniczej doświadcza-
ją najwięcej, dlatego, że spędzają 
tam najwięcej czasu, abstrahując 
oczywiście od obecnej sytuacji. 
Mimo tego, że nauka odbywa się 
teraz zdalnie, to nie znaczy, że tej 
przemocy nie ma, bo dzieci sie-
dzą na różnego rodzaju grupach 
oraz czatach i to tam doświadcza-
ją przemocy oraz ją stosują.

Mam wrażenie, że cyberprzemoc 
z uwagi na pandemię przybrała na 
sile i jest dość powszechną formą 
przemocy w ogóle. Nietrudno 
też dojść do takiego wniosku, 
po chwili spędzonej na przykład 
w mediach społecznościowych, że 
nawet dorośli nie do końca zdają 
sobie sprawę z tego, w jaki sposób 
jest ona realizowana i że sami 
często ją uprawiają. Co jest jej 
przejawem?

Po części już wspomniałam 
o tym wcześniej, czyli najczęściej 
wyśmiewanie i krzywdzące ko-
mentowanie, ale także – co jest, 
niestety, również bardzo częste – 
zamieszczanie zdjęć bez czyjejś 
zgody, przerabianie tych zdjęć, 

publikowanie filmów i innych 
materiałów, na które dana oso-
ba nie wyraziła zgody. Zwłasz-
cza, gdyby miały spowodować, 
że ta osoba stanie się ofiarą ja-
kiejś przykrej sytuacji. Rzeczy-
wiście, dorośli sami coś takiego 
uprawiają. Wystarczy poczytać 
komentarze pod różnymi artyku-
łami. Człowiek się wtedy zasta-
nawia, co kieruje ludźmi, którzy 
coś takiego wypisują. W pewnym 
momencie wyłącza się już odno-
szenie się do danego tekstu i ko-
mentujący zaczynają komento-
wać siebie nawzajem, obrażać 
i oceniać. W przypadku dzie-
ci też dzieje się coś podobne-
go. Uważam, że to jest ogromny 
problem przede wszystkim ro-
dziców, bo nie mają wiedzy, że za 
takie zachowanie grozi odpowie-
dzialność karna i że to nie jest 
takie zwykłe umieszczenie zdję-
cia i taka zabawa, bo dla kogo to 
jest śmieszne? Często jest tak, że 
rodzice dzieci, które dopuszcza-
ją się takich zachowań uważa-
ją, że nic złego się nie wydarzy-
ło. Ciekawe, co by było, gdyby to 
dziecko umieściło w sieci zdjęcie 
kompromitujące rodzica? Dzie-
ci nie zdają sobie z tego spra-
wy, chociaż one mają jeszcze do 
tego prawo, natomiast to rodzi-
ce nie są krytyczni, nie interesu-
ją się, w jakich dzieci są grupach, 
co, jak i dlaczego piszą. Mają 
nieograniczony dostęp do sieci. 
Podam taki przykład z własne-
go podwórka. Dzieci w bardzo 
agresywny sposób się do siebie 
odnosiły. Rodzicie nie mieli po-
jęcia o tym. Albo mieli. Pojedyn-
cze osoby zgłaszały ten problem 
w klasie. Rozmowa na ten te-
mat toczyła się między dorosły-
mi, natomiast następnego dnia 
podczas lekcji zdalnej dzieci za-
częły mówić, że są wśród nich 
konfidenci, bo donoszą. Skąd te 
dzieci wiedziały, o czym ci do-
rośli rozmawiali? Jeśli mamy 
takich dorosłych, to nie dziw-
my się, że będziemy mieć takie 
dzieci. W takim wypadku trud-
niej jest z dzieckiem pracować, 
bo jeśli ono dostaje przyzwolenie 
na takie zachowanie, to bardzo 
trudno jest mu pokazać, że prze-

ciąg dalszy na str. 14
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kracza pewne niedopuszczalne 
granice. Nie mówię niedopusz-
czalne prawem tylko niedopusz-
czalne społecznie, etycznie, czy 
z jakiegokolwiek innego powo-
du.

Wiadomo, że pewne zachowania 
i nawyki wynosi się z domu. Za-
pytam więc – jednocześnie zdając 
sobie sprawę z naiwności tego 
pytania – jaką pracę powinni wy-
konać rodzice, aby ich dziecko nie 
zostało szkolnym agresorem albo 
umiało właściwie zareagować na 
przemoc w gronie rówieśników?

Podstawowe pytanie, które ro-
dzic musi sobie zadać to: „Ja-
kie chcę, aby moje dziecko było 
w przyszłości?” Następnie, żeby 
sobie odpowiedział na to pytanie. 
Jeśli sobie odpowie na nie, to na-
stępne pytanie powinno brzmieć: 
„Czego ja używam do tego, żeby 
moje dziecko takie było?” Załóż-
my, że odpowiadam na pierwsze 
pytanie: „Chcę, żeby moje dzie-
cko było dobre, szczęśliwe, mą-
dre, żeby miało wielu przyjaciół, 
żeby mu się ułożyło w życiu, za-
łożyło rodzinę.” Kiedy zadaję so-
bie drugie pytanie i pojawia się 
odpowiedź, że często krytykuję 
swoje dziecko, że się unoszę, że 
się ciągle spieszę, że poganiam – 
to nie są narzędzia do tego, żeby 
wychować takiego człowieka. 
Miałam wczoraj sesję z pewną 
piętnastolatką i rozmawiałyśmy 
o relacjach damsko-męskich, ale 
w pewnym momencie pojawił się 
wątek dzieciństwa i ona się za-
mknęła, na co zwróciłam uwa-
gę i jej o tym powiedziałam. Ona 
potwierdziła, bo kiedy ja użyłam 
słowa „dzieciństwo”, to przed 
oczami stanął jej obraz bardzo 
melancholijnego, deszczowego 
dnia. Ona siedzi w samochodzie 
i ma świadomość, że jedzie do 
domu i bardzo nie chce do tego 
domu jechać. Miała wtedy sie-
dem lub osiem lat, mama zabra-
ła ją ze świetlicy i ona dokładnie 
pamięta, co takiego się działo. 
Powiedziała: „Wie pani co, mój 
dom jest i był normalny, ale jak 
sobie o tym pomyślałam, to teraz 
widzę, że mój dom jest fajniejszy. 
Jesteśmy bardziej zgrani. Wte-
dy tak nie było, bo ciągle trze-
ba było gdzieś coś robić. Ciągły 
pośpiech, tańce, pianino, szkoła, 
na weekend do dziadków i nie 
było na nic czasu.” Teraz ona ma 
przede wszystkim czas na różne 
rzeczy i wie, że jeśli coś wybie-
ra, to wybiera ona, a nie rodzice. 
Czasem wystarczy się po prostu 

zatrzymać i pobyć z dzieckiem. 
Nie chodzi o to, żeby coś mó-
wić. Na ogół nie trzeba nic mó-
wić, tylko szczerze być, dlatego, 
że się chce być, a nie dlatego, że 
się musi, bo to też robi różnicę.

Dwa lata temu byłam świadkiem 
sytuacji, w której grupa licealistów 
otoczyła kołem dwie dziewczyny 
wyraźnie mające ze sobą zatarg. 
Grupa kompletnie nie reagowała 
na moje uwagi. Doszło do użycia 
przemocy fizycznej, której wtóro-
wały oklaski – jak się domyślam 
– zwolenników jednej z dziew-
czyn. W końcu, gdy wyciągnęłam 
telefon i zagroziłam, że zadzwonię 
na policję, grupa się rozeszła. 
Wiemy już, że profilaktyka kuleje, 
ale co z empatią? Jest przerekla-
mowana wśród młodzieży?

Nie szłabym tak daleko. I nie 
chcę absolutnie kogokolwiek 
oceniać w sytuacji, którą pani 
opisała, bo trzeba byłoby pew-
nie zbadać tę sprawę od począt-
ku, jak to się zaczęło i dlaczego 
doszło do takiej eskalacji zacho-
wania i co się takiego zadziało, 
że spowodowało to poklask spo-
łeczny, ze względu na to, że to 
się odbywało w grupie. Powo-
dowała ona to, że żadna z tych 
dwóch dziewczyn nie umiała się 
zatrzymać. Dotyczy to nie tyl-
ko młodzieży, ale i dzieci oraz 
dorosłych. Każdy chce trzymać 
z tym silniejszym, dlatego, że 
w ten sposób buduje swoje po-
czucie własnej wartości, swoje 
myślenie o sobie, że jest tym lep-
szym, tym mądrzejszym. Nato-
miast okres dojrzewania to jest 
okres, w którym grupa rówieś-
nicza jest podstawą. Środowi-
sko rodzinne jest drugoplanowe 
w tym momencie rozwojowym. 
I nie wynika to z tego, że rodzi-
na się nie sprawdza, ale z tego, 
że ten młody człowiek szyku-
je się do separacji od rodziny 
i buduje swoją tożsamość rów-
nież w oparciu o grupę rówieśni-
czą lub subkulturę, do której na-
leży. Sposób robienia makijażu, 
ubierania się, noszenia określo-
nych gadżetów, słuchania okre-
ślonej muzyki, na przykład oglą-
dania bądź nieoglądania anime 
świadczy o tym, że jest się już 
kimś. Sam wygląd zewnętrzny 
lub w ogóle sposób ekspresji ze-
wnętrznej powoduje, że możemy 
już mieć pomysł z kim mamy do 
czynienia. Dla dorosłych jest to 
pewien nieznany język, ale mło-
dzież posługuje się nim bez naj-
mniejszego problemu. W dużo 
większym stopniu dotyczy to 
dziewcząt niż chłopców. Powie-

działabym, że chłopcy są w tym 
mniej ustrukturalizowani, chy-
ba że mówimy na przykład o gru-
pach kibiców. Oni są bardzo lo-
jalnościowi względem siebie, co 
nawet bardzo widać, jak rów-
nież to, że organizują się wokół 
jakiejś dziedziny sportu. Brak 
tych wyraźnych ram subkulturo-
wych u chłopców jest bardzo czę-
sto związany z lękiem, że będzie 
to korespondowało z ich orien-
tacją seksualną, że ktoś powie: 
„Ubierasz się tak i tak, pewnie 
jesteś gejem.” Myślę, że chłopcy 
rezygnują z takiego zewnętrzne-
go wyrażania siebie, bo boją się 
napiętnowania, wyśmiania i od-
rzucenia. Mam obecnie w terapii 
nastolatka, który permanentnie 
chodzi z tęczową torbą. I tylko 
ta tęczowa torba sprawia, że spo-
tyka się on z ogromnym odrzu-
ceniem. Na przykład stojąc na 
przejściu dla pieszych jest obrzu-
cany bardzo wulgarnymi obelga-
mi oraz nieprzyjemnymi komen-
tarzami i to nie tylko ze strony 
jakiegoś marginesu społecznego. 
Na dużo więcej pozwalają sobie 
właśnie tacy „normalni” i „zwy-
czajni” ludzie. On nie jest gejem, 
ale chce manifestować to, że nie 
ma nic przeciwko ludziom o in-
nej orientacji seksualnej i bar-
dzo mocno obrywa, bo jest już 
utożsamiany z kimś, kto ma ja-
kieś problemy seksualne. Takie 
zachowania wynikają z niewie-
dzy, z braku edukacji. Jeśli mogę 
sobie pozwolić na taką uwagę 
w temacie zamieszania dotyczą-
cego osób LGBT, o którym było 
w ostatnim czasie dość głośno, 

to z perspektywy pracy w porad-
ni i w swoim gabinecie mam po-
czucie, że osobom o nieustalonej 
orientacji seksualnej i różny-
mi trudnościami w tym zakresie 
wcale to zamieszanie nie poma-
ga. Wręcz przeciwnie. Następu-
je eskalacja trudności i powodu-
je to jeszcze większe odrzucenie. 
Często osoby homoseksualne nie 
określają się jako LGBT, ponie-
waż się boją. I w tym sensie, to 
zamieszanie nie działa na rzecz 
tej społeczności, czy nawet rów-
ności. Jak widać na przykładzie 
chłopca, o którym wspomnia-
łam, ta empatia wśród młodzie-
ży jest, bo to empatia w stosunku 
do różnych ludzi, których poznał 
w dosyć krótkiej historii swoje-
go życia, sprawia, że staje po ich 
stronie i, jak już wspomniałam, 
nieźle za to w domu i na ulicy 
obrywa. Zresztą, orientacja sek-
sualna jest bardzo dużym pod-
łożem przemocy i jest mocno 
piętnowana – jeśli już o tym mó-
wimy – więc: „Jeśli jesteś inny niż 
my, to my cię już nie chcemy”. 
Jakakolwiek różnica powoduje, 
że następuje to wycięcie z gru-
py. Chociażby z tego względu, że 
grupa potrzebuje jedności, bo je-
śli mamy kogoś, kto się wyróżnia, 
to grupa obawia się, że zachwie-
je ona jej spójnością, a jeśli nie 
będzie spójnie, to nie będzie bez-
piecznie. I można powiedzieć, że 
gros tych sytuacji przemocowych 
wynika z takiego poczucia zagro-
żenia, że atakujemy, aby nie zo-
stać zaatakowanymi. W ogóle, 
gdyby się przyjrzeć dzieciom lub 
młodzieży, która zachowuje się 

ciąg dalszy ze str. 13
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agresywnie, wulgarnie, stosuje 
przemoc w stosunku do swoich 
kolegów, to są to osoby mocno 
obciążone z bardzo często zani-
żonym poczuciem własnej war-
tości, bardzo mocno próbujące 
kompensować sobie poczucie, że 
są coś warte, ale też jednocześnie 
stosują coś takiego jak identyfi-
kację projekcyjną – tak napraw-
dę same są ofiarami takich za-
chowań i żeby przetrwać często 
muszą się z nimi identyfikować, 
żeby mieć poczucie, że mają ja-
kąś kontrolę nad swoim życiem.

Czyli każdy kat był wcześniej 
czyjąś ofiarą? Czy może zbytnio 
generalizuję?

Tak, w tym sensie, że się z tym 
identyfikuje, jako z czymś swo-
im, z czymś, co należy do niego, 
w związku z tym tak też się za-
chowuje. Myślę sobie, że nawet 
zwykły model uczenia się to po-
kazuje. Jeśli dzieci nie doświad-
czają współczucia, to nie potra-
fią współczuć. Był swego czasu 
taki pilotaż, który pokazał świet-
ne efekty. Był on wdrażany kil-
ka lat temu na Pomorzu, chyba 
dlatego, że Pomorze dyspono-
wało wtedy największymi środ-
kami na to, żeby coś takiego zor-
ganizować. Polegał on na tym, że 
najpierw robiono diagnozę śro-
dowiska rówieśniczego w po-
szczególnych klasach. Próbo-
wano wyodrębnić tzw. gwiazdę 
socjometryczną, ale w pozytyw-
nym znaczeniu tego słowa, czy-
li taką osobę, która była general-
nie lubiana i nikomu raczej nie 
zachodziła za skórę. Taka oso-
ba była specjalnie przygotowana 
do tego, że gdy wróci do swoje-
go środowiska szkolnego stanie 

się kimś w rodzaju pomagacza. 
Uświadamiano im tę rolę – oczy-
wiście w zależności od wieku, bo 
wiadomo, że inaczej było z dzie-
sięciolatkiem, a inaczej z szesna-
stolatkiem. Wyposażono je w ta-
kie umiejętności, żeby potrafiły 
się przeciwstawić temu, jeśli ktoś 
komuś wyrządza krzywdę. Był 
to cel nadrzędny tego projek-
tu. Gdyby pani zaczęła rozma-
wiać z dziećmi lub młodzieżą 
o złym zachowaniu Kowalskie-
go, to usłyszałaby Pani, że to za-
chowanie jest złe. Jeśli zadała-
by pani dzieciom pytanie: „A co 
wy robicie z tym?”, usłyszałaby 
pani: „To nie moja sprawa” albo 
„Ja nic nie mogę z tym zrobić, 
on mnie nie posłucha.” W tym 
projekcie wspierało się dziecko 
na poziomie rówieśniczym, bo 
co innego, jeśli dziecko dosta-
nie wsparcie od dorosłego i co 
innego, jeśli dostanie je od ró-
wieśnika. Widać to bardzo wy-
raźnie, gdy prowadzimy u nas 
w poradni psychoterapeutyczne 
grupy dziecięce. Gdy my udzie-
lamy dziecku informacji zwrot-
nej na temat jego zachowania, to 
ono ją usłyszy, ale nie zareagu-
je albo nie zareaguje tak, jakby-
śmy tego chciały, natomiast kie-
dy słyszy informację od innego 
dziecka to, proszę mi wierzyć, 
jest to różnica ogromna. Dzieci 
więcej czasu spędzają ze sobą niż 
z rodzicami, z nauczycielami, czy 
z kimkolwiek innym, dlatego to 
ma zupełnie inną wartość.

Co powinno zrobić dziecko do-
świadczające przemocy, chcące 
ją gdzieś zgłosić nie narażając 
się tym samym na ostracyzm 
rówieśników?

Po pierwsze: dobrze jest, jeśli 
rodzice się o tym dowiedzą. Po 
drugie: pedagog szkolny. W na-
szym środowisku pedagodzy są 
często pierwszymi osobami, któ-
re zaobserwowały coś niepoko-
jącego i pierwszymi, do których 
zgłasza się dziecko. Pedagogo-
wi wystarczy czasem jedna lekcja 
z daną klasą, żeby coś takiego 
zauważyć. Następnie podejmu-
je jakieś działania, aby problem 
rozwiązać. Uruchamiana jest 
procedura, w zależności od tego, 
o jakiej przemocy mówimy, bo 
czasem ta przemoc wiąże się 
z tym, że ktoś komuś ciągle za-
biera rzeczy, przestawia plecak. 
Natomiast są takie przypadki, że 
na przykład ktoś komuś w szat-
ni ściąga bieliznę, odnosi się do 
jego ciała, ośmiesza pod tym ką-
tem i to jest już poważny akt 
przemocy. Super, jeśli w szkole 

jest psycholog, który może bez-
pośrednio zaopiekować się dzie-
ckiem doświadczającym tej prze-
mocy.

Czytałam ostatnio raport dotyczą-
cy stałej obecności psychologów 
w szkołach i byłam zszokowana 
tym, jak niewielki ich odsetek 
dysponuje wsparciem psycholo-
gicznym dla dzieci i młodzieży.

Psycholog w szkole to luksus. 
Pójdę dalej: dostępny psycholog 
gdziekolwiek to jest luksus. Psy-
chologów, którzy chcą pracować 
z dziećmi jest bardzo mało i czas 
oczekiwania na przyjęcie dziecka 
też jest długi. Nawet jeśli chcia-
łaby pani pójść z dzieckiem pry-
watnie. Na wizytę, konsultacje 
oraz ewentualnie podjęcie tera-
pii czeka się bardzo długo i jest 
to ogromny problem. Proszę so-
bie wyobrazić dziecko, które do-
świadcza czegoś złego w tym 
momencie – ono w tym właśnie 
momencie potrzebuje pomo-
cy, a nie za pół roku, bo my za 
pół roku będziemy się już bory-
kać z pewnymi wtórnymi trud-
nościami, które mogą nie być już 
do rozwiązania. To nie jest tak, 
że każdy deficyt da się wyrów-
nać. Nie da się tak. I w przypad-
ku dzieci czas nie leczy ran. To 
nie jest czynnik leczący. I nie te-
rapeutyzujemy dzieci na zapas, 
wiedząc, że coś trudnego je cze-
ka. To tak nie działa. Powinno to 
polegać na tym, że kiedy my ob-
serwujemy, że u dzieci dzieje się 
coś niepokojącego i to się utrzy-
muje lub zaostrza, to wówczas to 
decyduje o tym, że udajemy się 
do specjalisty, bo większość ta-
kich sytuacji jest się w stanie roz-
wiązać w rodzinie. Czasem na-
prawdę wystarczy konsultacja 
z rodzicem i pokierowanie nim, 
w jaki sposób ma odczytać za-
chowanie dziecka i zazwyczaj 
to działa. Po takiej jednorazo-
wej konsultacji wielu rodziców 
się nie odzywa, co często ozna-
cza, że umieli sobie już pora-
dzić z problemem sami. To nie 
jest komfortowa sytuacja, kiedy 
dziecko idzie na terapię. Ani dla 
dziecka, ani dla rodzica. Mamy 
mało psychologów dla dzieci 
i młodzieży, bo w przypadku, gdy 
dziecko jest terapeutyzowane, to 
psycholog nie ma w opiece tyl-
ko dziecka, ale całą rodzinę i to 
jest bardzo trudne. Jeśli mamy 
tylko tego pacjenta dorosłego, 
to nie interesujemy się w dużym 
stopniu innymi członkami jego 
rodziny. W przypadku dziecka 
wszystkie osoby mają znacze-
nie: rodzice, rodzeństwo, dziad-

kowie, a nawet pies. A wracając 
do sedna pytania, to spotkałam 
się też z czymś takim, że to przy-
jaciele dzieci doświadczających 
przemocy informowali o tym ich 
rodziców albo dziewczyna, któ-
ra zauważyła, że coś złego dzieje 
się z jej koleżanką i powiedziała 
o tym swojej mamie, a ta mama 
zadzwoniła do mamy tej kole-
żanki – to też jest bardzo czę-
ste. Dzieci się boją i z jakichś po-
wodów nie mówią wszystkiego. 
Nawet nie ze względu na ostra-
cyzm, bo one i tak tego ostracy-
zmu doświadczają. One nie zgła-
szają niczego, bo nie wierzą, że 
można im pomóc i że działania 
dorosłych mogą przynieść jakiś 
dobry efekt i one na tym sko-
rzystają. Ba! One boją się, że je-
śli naskarżą, to rówieśnicy doko-
pią im jeszcze bardziej. Problem 
polega też na tym, że to reak-
cja dorosłych jest często nieade-
kwatna, bo dorośli narobią hała-
su, nakrzyczą i nic dalej się nie 
dzieje. Kompletnie nic. W sytua-
cji, o której już wspomniałam, że 
dorośli rozmawiali o tym, co się 
w grupie dzieje – a działo się tam 
mnóstwo: przerabianie zdjęć, 
publikowanie nie tylko swoich 
nawzajem, ale i nauczycieli na 
innym różnych grupach i odno-
szenie się do siebie w bardzo nie-
cenzuralny sposób – była jakaś 
wyraźna reakcja nauczycielki. 
I tyle. Osoby, które były spraw-
cami tego, nie poniosły żadnych 
konsekwencji. Żadnych. Ogól-
nie poniosła je klasa. I doświad-
czenia dzieci były takie, że po co 
to było zgłaszać skoro niczego to 
nie dało, skoro ten i ten nie do-
stali nawet minusowych punk-
tów, pani jest dla nich miła, mają 
dalej kolegów.

A nawet jeśli agresor ponosi 
konsekwencje, to raczej się z nim 
potem nie pracuje.

Mało kiedy zdarza się, że dzie-
ci czerpią przyjemność z zacho-
wań trudnych i agresywnych. Nikt 
nie lubi przeżywać złości. Dzie-
cko też nie jest wtedy szczęśliwe 
i jeśli pominiemy to, które złości 
się i przezywa tę złość w taki spo-
sób, że poniża innych, dokucza 
im, to tak naprawdę nic się nie 
zmieni. Nie wystarczy tego prze-
rwać. Trzeba podjąć działania 
z obu stron, trzeba się zaopieko-
wać osobą, która doświadczyła 
przemocy, ale również sprawcą, 
a nie tylko go napiętnować, bo 
tak naprawdę wzmocnimy u nie-
go te zachowania.

.
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Leżajscy patroni 
ulic, placów i rond cz. V

Z kart 
nasZej hIstorII

Józef Baran 
Chrząszczyński 

Urodził się 18 marca 1899 r. w przysiół-
ku Königsberg k. Woli Zarczyckiej jako syn 
Jana, urzędnika gminnego i nauczycielki Ka-
roliny z domu Sawickiej. Zmarł 29 kwietnia 
1969 r. w Koszalinie. Ukończył czteroklaso-
wą szkołę powszechną, a następnie zdał ma-
turę w Miejskim Gimnazjum Realnym w Le-
żajsku w 1919 r. Jako ochotnik brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Wybrał ka-
rierę zawodowego wojskowego. W 1921 r. 
ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 
w Poznaniu i następnie został przydzielony 
do 8. pułku artylerii ciężkiej w Toruniu zo-
stając mianowanym na stopień kapitana ar-
tylerii w 1936 r. W czasie kampanii wrześnio-
wej walczył m.in. w obronie twierdzy Modlin. 
Zwolniony z niewoli w październiku 1939 r. 
powrócił do Leżajska, gdzie wraz z poślubio-
ną w 1930 r. żoną Łucją z d. Kühn prowadził 
sklep galanteryjno-pasmanteryjny. Zaanga-
żował się również w działalność konspira-
cyjną w strukturach ruchu narodowego, or-
ganizując wstępny oddział, w którym został 
dowódcą. 16 maja 1941 r. został aresztowa-
ny przez gestapo i przewieziony do więzie-
nia w Przemyślu, skąd udało mu się zbiec 
po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, 
kiedy to przypadkowy pocisk uszkodził bu-
dynek. Początkowo ukrywał się w Maleni-
skach k. Leżajska, a następnie u siostry Ma-
rii w Łosicach w powiecie siedleckim. Przyjął 
fałszywe nazwisko Antoni Zakrzewski i roz-

począł współpracę z Narodowymi Siłami 
Zbrojnymi pod pseudonimem „Modliński”. 
W lutym 1943 r. został mianowany komen-
dantem Okręgu Rzeszowskiego IV (COP) 
NSZ. W lipcu 1943 r. przechodzi do Naro-
dowej Organizacji Wojskowej m.in. za na-
mową Ludwika Więcława „Śląskiego”, obej-
mując stanowisko szefa sztabu w komendzie 
Okręgu Rzeszowskiego NOW, tym razem 
pod pseudonimem „Lucjan”. W wyniku pro-
wadzonej akcji scaleniowej Armii Krajo-
wej i NOW w październiku 1943 r. przecho-
dzi do komendy Podokręgu AK jako oficer 
(referent) artylerii. W lutym 1944 r. zosta-
je awansowany do stopnia majora rozkazem 
Komendy Głównej AK i do stopnia podpuł-
kownika rozkazem Komendy Okręgu NOW. 
Po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwo-
nej do Leżajska 24 lipca 1944 r. mjr Józef 
Baran jako najstarszy stopniem oficer AK 
ujawnił się i objął Wojskową Komendantu-
rę Miasta. Wspólnie z burmistrzem Leopol-
dem Zawilskim przystąpił do organizowania 
polskich urzędów m.in. urzędu pocztowego 
z Władysławem Karasińskim na czele. Ko-
mendantem milicji został natomiast Józef 
Zadzierski „Wołyniak”. Sowieci niedługo to-
lerowali jego działalność. Zagrożony aresz-
towaniem ukrywał się m. in. w Grodzisku 
Dolnym, Maleniskach i Przeworsku. W lu-
tym 1945 r. z rozkazu Kazimierza Mireckie-
go, komendanta Okręgu Rzeszowskiego Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego objął 
funkcję szefa sztabu okręgu. 3 maja 1945 r. 
uczestniczył w odprawie oddziałów leśnych 
w Ożannie, które 7 maja stoczyły zwycię-
ską bitwę z siłami NKWD pod Kuryłówką. 
W lipcu 1945 r. wyjechał do Poznania, gdzie 
czekała na niego żona Łucja z synem Tadeu-
szem, a następnie do Koszalina, aby się tam 
osiedlić. Posługiwał się konspiracyjnym na-
zwiskiem Chrząszczyński, które zostało za-
legalizowane postanowieniem wojewody 
szczecińskiego Leonarda Borkiewicza 27 lu-
tego 1948 r. Pracował m.in. w Społecznym 
Przedsiębiorstwie Budowlanym, Państwo-
wym Urzędzie Repatriacyjnym, starostwie 
powiatowym i Fabryce Konserw Rybnych. 
Ujawnił się 11 marca 1947. Z uwagi na peł-
nione liczne funkcje publiczne zaintereso-
wał się nim Urząd Bezpieczeństwa w Ko-
szalinie i został zwerbowany do współpracy 
pod pseudonimem „Portret”. Miał za zada-
nie przekazywać informacje „po linii gospo-
darczej” oraz „rozpracowywać wrogi element 
w miejscu pracy”, tj. w starostwie powiato-
wym i Związku Samopomocy Chłopskiej. 
W sierpniu 1948 r. został aresztowany i prze-
wieziony do Wojewódzkiego Urzędu Bez-

pieczeństwa Publicznego w Rzeszowie celem 
złożenia zeznań w sprawie rozpracowywa-
nia struktur podziemia narodowego (NOW 
i NSZ) na Rzeszowszczyźnie. 17 września 
dochodzenie przeciwko niemu zostało umo-
rzone. Jego informacje określano jako „mało 
wartościowe” oraz napisano, że „wykazu-
je niechęć do pracy i unika spotkań” a także, 
że jego „zapatrywania co do obecnego ustro-
ju są wrogie” dodając, iż „z zasad i obyczajów 
jest prawicowcem”. Wielką pasją Józefa Ba-
rana Chrząszczyńskiego była turystyka. Od 
1932 r. należał do Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Na przełomie 1950/1951 r. 
organizował struktury Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ko-
szalinie, zostając jego pierwszym prezesem. 
Był autorem licznych publikacji o tej tema-
tyce, organizatorem kursów dla przewodni-
ków. Jego imię nosi szlak turystyczny prowa-
dzący z Góry Chełmskiej pod Koszalinem do 
Tychowa (ok. 50 km). Odznaczony był m. in. 
Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem 
Walecznych, Medalem za Wojnę 1918-1921 
oraz pośmiertnie w 2009 r. Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ron-
do Józefa Barana Chrząszczyńskiego usytu-
owane jest u wylotu ulicy Tomasza Michałka 
w kierunku Brzózy Królewskiej. 

Henryk Dublaga 
Urodził się 17 grudnia 1926 r. Syn Anie-

li i Stanisława, zm. w 1989 r. Przed wojną 
był aktywnym członkiem Związku Harcer-
stwa Polskiego. Od września 1944 r., jeszcze 
jako uczeń leżajskiego liceum, ps. „Lasota” 
był członkiem szkolnej drużyny Żandarme-
rii Wojskowej Narodowej Organizacji Woj-
skowej, powołanej przez Kierownika Inspek-
toratu NOW Ludwika Więcława „Śląskiego” 
– „Studentów”. Brał m.in. udział jesienią 
1945 r. w akcji na złodziei dewastujących lasy 
w okolicach Malenisk. Również w tym roku 
przymusowo wcielony do tzw. „Junaków”. 
Po aresztowaniu 29 kwietnia 1946 r. przez 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Łańcucie, skazany wyrokiem Re-
jonowego Sądu Wojskowego w Rzeszowie 
na 8 lat więzienia za „próbę obalenia prze-
mocą ustroju demokratycznego Państwa 
Polskiego.”Po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. 
powrócił do Leżajska. W tym też roku zdał 
maturę w leżajskim liceum. 25 maja 1949 r. 
w okolicy Śnieżki k. Karpacza zatrzymany 
przez Straż Graniczną za próbę nielegalne-
go przekroczenia granicy państwowej. Po 
rocznym śledztwie skazany przez Rejonowy 
Sąd Wojskowy w Rzeszowie na 15 lat więzie-
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nia. Został warunkowo zwolniony z więzie-
nia w Rawiczu 13 lipca 1954 r. Przez całe ży-
cie szykanowany na wszelkie sposoby przez 
funkcjonariuszy UB. Wniosek o nadanie na-
zwy ulicy Henryka Dublagi złożył mieszka-
niec Leżajska Juliusz Ulas Urbański. Rada 
Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie 27 
marca 2017 r. Łączy ona ulicę Łukasza Opa-
lińskiego z ulicą Józefa Piłsudskiego.

zakupionym w 1956 r. ze środków ks. Karo-
la Wojtyły i Teresy Heydel. Na każdy spływ 
Karol Wojtyła zabierał ze sobą „turystycz-
ny sprzęt i szaty liturgiczne”, gdyż codzien-
nie wtedy odprawiał rano mszę św. Adam 
Rohatyński: San 1958: Po dniu pełnym wra-
żeń następowało ognisko, przy którym trochę 
dyskusji i opowiadań, ale więcej śpiewania, na 
koniec zaś pieśń-modlitwa „Idzie noc…” i ro-
zejście się do namiotów”. Osoba na zdjęciu 
z lewej strony obok ks. Wojtyły to urodzo-
ny w 1937 r. Karol Tarnowski, obecnie pro-
fesor filozofii na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie i wykładowca na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas tego 
spływu Karol Wojtyła nie znał jeszcze decyzji 
dotyczącej godności biskupiej, chociaż sto-
sowny dokument został już podpisany 4 lipca 
przez papieża Piusa XII w Watykanie. Do-
wiedział się o tym 5 sierpnia 1958 r., kiedy 
został pilnie wezwany do ks. prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego, przerywając kolejny spływ 
kajakowy tym razem na rzece Łynie na Ma-
zurach. Swoją pierwszą mszę św. jako biskup 
pomocniczy diecezji krakowskiej Karol Woj-
tyła odprawił 28 września 1958 r. w katedrze 
św. Stanisława na Wawelu. Konsekratora-
mi byli abp krakowski Eugeniusz Baziak, bp 
opolski Franciszek Jop i bp wrocławski Bo-
lesław Kominek. Drugą wizytę w Leżajsku 
już jako arcybiskup krakowski Karol Wojtyła 
złożył 28 maja 1965 r. Podobnie jak w 1958 r. 
była ona nieoficjalna i niezapowiedziana. 
Wczesnym rankiem trójka turystów z Kra-
kowa przyjechała samochodem pod bramę 
klasztorną. Ubrani byli w odzież turystyczną 
z plecakami. Po krótkiej modlitwie w kapli-
cy Matki Bożej, udali się do budynku klasz-
tornego, aby zgłosić swoją wizytę u gwardia-
na klasztoru o. Józefa Mrozika. Karolowi 
Wojtyle towarzyszyli kanonik Kapituły Me-
tropolitalnej ks. Czesław Obtułowicz i sekre-
tarz arcybiskupa ks. dr Józef Dowsilas. Po 
przebraniu się w szaty liturgiczne odprawi-
li wspólnie mszę św. przed cudownym obra-
zem Matki Bożej w swoich intencjach, m.in.
za pomordowanych mieszkańców Leżajska 
w 22. rocznicę pacyfikacji miasta w 1943 r. 
Następnie zwiedzili bazylikę i po posiłku 
udali się do Lublina, gdzie byli oczekiwa-
ni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Z uwagi na powszechną inwigilację ważnych 
duchownych przez Służbę Bezpieczeństwa 
nazwiska gości pozostały tajemnicą klasz-
torną aż do 1980 roku. Zbigniew Larendo-
wicz zbierający materiały do opracowania 
książki „Kult Matki Bożej Pocieszenia w ba-
zylice OO. Bernardynów w Leżajsku”, na-
trafił w kronice klasztornej na następujący 
wpis: Z serdecznym błogosławieństwem i proś-
bą o pamięć przed cudownym obrazem Mat-
ki Bożej. Pamięcią będę się starał odpłacić za 
pamięć, bo niełatwo zresztą zapomnieć Waszej 
Bazyliki. + Karol Wojtyła arcybiskup – metro-
polita krakowski. W 1983 r. ówczesny gwar-
dian sanktuarium o. Bonawentura Misztal 
upowszechnił ten wpis na marmurowej tab-
licy we wnęce pomnika „Kolumna Czterech 
Ewangelistów”, usytuowanego na Placu Raj-

skim. Treść inskrypcji: „Ojciec Święty Jan Pa-
weł II – Pielgrzym w Leżajsku. Dnia 28 maja 
1965 o godz. 7.00 przybył ks. arcybiskup Ka-
rol Wojtyła metropolita krakowski do nasze-
go sanktuarium. Odprawił mszę św. w kaplicy 
Matki Bożej, po mszy wpisał do Kroniki Klasz-
tornej: „Z serdecznym…”. Po kradzieży koron 
z cudownego obrazu w 1981 r. kustosz Bona-
wentura Misztal zwrócił się z prośbą do Jana 
Pawła II o poświęcenie nowych, do czego do-
szło podczas drugiej pielgrzymki papieskiej 
do Polski 19 czerwca 1983 r. w Częstocho-
wie. Na uroczystość rekoronacji 10 czerwca 
1984 r. papież nadesłał telegram o następu-
jącej treści: W dniu Rekoronacji Cudowne-
go Obrazu Matki Bożej w Sanktuarium w Le-
żajsku, Jego Świątobliwość Jan Paweł II łączy 
się duchowo w modlitwie ze wspólnotą Oj-
ców Bernardynów i wszystkimi pielgrzymami 
i z serca udziela apostolskiego błogosławień-
stwa [podpisał: arcybiskup Eduardo Martinez 
Somalo – r.F.].W trakcie uroczystości ok. 
60 osób otrzymało specjalne błogosławień-
stwo od Ojca Świętego. W 1996 r. Muzeum 
Prowincji OO. Bernardynów otrzymało su-
tannę, pas do sutanny, piuskę i stułę nale-
żące do Jana Pawła II. W tym samym roku 
papież poświęcił również kamienie z Ziemi 
Świętej pod projektowaną Kalwarię Leżaj-
ską. W muzeum znajduje się również tron 
papieski, na którym Jan Paweł II odprawił 
ostatnią swoją mszę św. na ojczystej ziemi 
19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. W 2000 r. został ufundowany pomnik 
Jana Pawła II wg projektu jednego z najsłyn-
niejszych polskich rzeźbiarzy prof. Maria-
na Koniecznego. 18 czerwca 2003 r. Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie nada-
nia nazwy Plac Jana Pawła II Papieża na za-
chodniej stronie kompleksu klasztornego. 
W 2010 r. rondo w Rynku otrzymało nazwę 
Jana Pawła II. W 100. rocznicę urodzin pa-
pieża w 2020 r. w Kuryłówce odsłonięto Ka-
mień Papieski, na pamiątkę spływu kajako-
wego Karola Wojtyły w 1958 r. 
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dego biskupa[w:] Almanach Leżajski, nr 
9/2013. Leżajsk 2013.

Krzysztof Kaczmarski, Przypadek majora 
„Lucjana”. Szkic biograficzny Józefa Bara-
na vel Chrząszczyńskiego (1899-1969) [w:] 
Zeszyty Historyczne WiN, nr 32-33. IPN 
Wrocław 2010.

Zbigniew Larendowicz, Ppłk Józef Baran 
Chrząszczyński. Komendant wojenny mia-
sta Leżajska w 1944 roku. [w:] Biuletyn 
Miejski, Leżajsk luty 1997.

Zbigniew Larendowicz, Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II Polak w dziejach Ziemi Leżajskiej. 
Wspomnienia. Leżajsk 2011.

Anna Ordyczyńska, https://lezajskiebiogramy.
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Roman Federkiewicz
Muzeum Ziemi Leżajskiej

Św. Jan Paweł II 
(Karol Wojtyła)

Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach 
jako syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorow-
skich, zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watyka-
nie. Biskup pomocniczy diecezji krakowskiej 
(1958-1964), następnie arcybiskup metro-
polita krakowski (1964-1978), kardynał od 
1967 r. i 264. papież Kościoła Rzymskokato-
lickiego w latach 1978-2005. Kanonizowany 
w 2014 r. przez papieża Franciszka. Pierwsze 
związki Karola Wojtyły z Leżajskiem sięgają 
1958 r. i są związane z jedną z jego pasji tury-
stycznych, czyli spływami kajakowymi. Na je-
den z nich wybrał się jeszcze jako ksiądz doc. 
dr hab. razem ze swoimi młodzieżowymi 
przyjaciółmi z grupy „Środowisko”, działają-
cej przy parafii kościoła św. Floriana w Kra-
kowie. Od 1952 r. ks. wikary Karol Wojtyła 
był nazywany przez nich „wujkiem” i prowa-
dził pracę duszpasterską wśród młodzieży 
akademickiej. Celem grupy było kształtowa-
nie, na fundamentach Eucharystii, wspólno-
ty młodych ludzi, na zasadzie konsekwentnie 
realizowanego chrześcijaństwa. Dr Janusz 
Fedirko w swoim artykule „Pierwszy pobyt 
ks. Karola Wojtyły w Leżajsku” podaje zapis 
opracowany przez „Środowisko” dotyczący 
spływu kajakowego w 1958 r.:19-22 VII wy-
cieczka kajakowa z Przemyśla do Leżajska. 
Uczestnicy: Wujek, Marian W., Zosia B., Karol 
Tarnowski (Bratek), Hanka Sz., Jaś S., Hanka 
B., Klemens G., Elżbieta O. Spływ odbył się 
na kajaku „Pelikan I” zwanym „Kamykiem”, 

https://lezajskiebiogramy.blogspot.com
https://lezajskiebiogramy.blogspot.com
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W celu przywrócenia właści-
wego stanu technicznego oraz 
udostępnienia pomieszczeń na 
cele ekspozycyjne w adaptowa-
nej piwnicy zostały wykonane na-
stępujące prace:
n Ściany i sklepienia murowa-

ne: skuto wyprawy tynkarskie, 
oczyszczono wątek ceglany 
z powierzchniowych nawar-
stwień, wykuto najbardziej 
zniszczone, nienadające się 
do konserwacji cegły i spoiny, 
osuszono wątek muru, wzmoc-
niono strukturalnie mur, uzu-
pełniono ubytki oraz scalono 
kolorystycznie wątek muru.

n Schody wejściowe do piwni-
cy: zdemontowano istniejące 
zniszczone schody do piwni-
cy oraz zastąpiono je nowymi 
w konstrukcji żelbetowej.

n Posadzki: zdemontowano po-
zostałości wylewek cemento-
wych, położono nowe wylewki. 
W wylewce wykonano insta-
lację ogrzewania podłogowe-
go oraz położono peszle dla 
przewodów instalacji elektro-
energetycznej ekspozycji, wy-
konano także przewody dla 
instalacji wentylacji mecha-
nicznej.

n Stolarka drzwiowa: wymienio-
no drzwi zewnętrzne oraz we-
wnętrzne. 

n Schody zewnętrzne, chodnik 
– kostką brukową utwardzo-
no dojście do istniejącego wej-
ścia, 

n Wykonano instalacje:
– wentylacji mechanicznej na-

wiewno-wywiewnej,
– freonu – klimatyzacja,
– centralnego ogrzewania –

ogrzewanie podłogowe, wy-
miana kotła co,

– elektryczna wewnętrzna – 
oświetlenie podstawowe, in-
stalacja gniazd wtykowych 
i wypustów,

– elektryczna zewnętrzna – in-
stalacja do zasilania imprez 
plenerowych, wymiana oświet-
lenia elewacji budynku dworu,

I etap prac adaptacji piwnicy 
Muzeum Ziemi Leżajskiej zakończony

W lutym zakończyły się prace budowlane związane 
z modernizacją piwnicy w oficynie południowo-wschod-
niej Muzeum Ziemi Leżajskiej z przeznaczeniem na cele 
ekspozycji historyczno-multimedialnej. Wykonanie tego 
etapu prac wyniosło 761 341,53 zł.

– oświetlenia awaryjnego i ewa-
kuacyjnego,

– SSP – sygnalizacja p. pożaro-
wej,

– CCTV IP-telewizja przemy-
słowa (monitoring),

– SSWiN – systemu sygnalizacji 
włamania i napadu,

– okablowania strukturalnego – 
okablowanie do multimediów 
i zarządzania ekspozycją.
Kolejnym etapem prac zwią-

zanych z powyższą inwestycją bę-
dzie zakup sprzętu multimedial-
nego oraz wyposażenia.

Nowo powstająca ekspozycja 
będzie bazować na innowacyjnych 
multimedialnych technikach au-
diowizualnych i nagłośnieniowych 
wraz z obecnością światowej klasy 
sprzętu m.in. rzutników, projek-
torów multimedialnych wyświet-
lających obraz. Dokonana zosta-
nie aranżacja przestrzenna klatki 
schodowej, trzech sal i wąskiego 
korytarza. Prezentacja zostanie 
zorganizowana w taki sposób, aby 
poprowadzić widza przez kolej-
ne wydarzenia historyczne, które 
będą połączone ze sobą w chro-
nologicznie ułożony ciąg. Nie za-

braknie również tradycyjnych ma-
kiet, grafik, plansz, wizualizacji 
oraz gablot, w których będą pre-
zentowane muzealia archeolo-
giczne. 

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość inwestycji: 2 584 983,11 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu UE wynosi  
1 576 306,40 zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej  
z Budżetu Państwa wynosi 210 174,18 zł.

Dofinansowanie przez Powiat Leżajski, tj. (podane kwoty 
zawierają koszty VAT, które zostaną zwrócone organizatorowi 

po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego):
– rok 2020: 400.000,00 zł; – rok 2021: 665.422,98 zł

Ponadto w zakres inwesty-
cji dodatkowo ujęto m.in. za-
kup demontowalnego podestu 
scenicznego, na którym będą 
mogły odbywać się plenero-
we występy artystyczne, zakup 
6 drewnianych stoisk stragano-
wych, (również demontowalnych 
i przenośnych) przeznaczonych 
do użytku tymczasowego w cza-
sie kulturalnych imprez ple-
nerowych, wykonanie pergoli 
w konstrukcji drewnianej zloka-
lizowanej pomiędzy oficynami 
południowymi, montaż dodat-
kowych urządzeń interaktyw-
nych dla dzieci, wymianę wszyst-
kich ławek, koszy, stojaków na 
rowery, rozbudowę konstrukcji 
wsporczej dla istniejącej uprawy 
chmielu dla pełniejszej prezen-
tacji – nawiązanie do ekspozycji 
browarniczej. 

Głównym celem prac ze-
wnętrznych jest udostępnienie 
placu przy muzeum mieszkań-
com powiatu leżajskiego i od-
wiedzającym go turystom.

MZL
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POWIATOWY REGAŁ KSIĄŻKOWY poleca

LEONARDO DA VINCI
WALTER ISAACSON

Leonardo da Vinci był człowiekiem rene-
sansu z krwi i kości. Ten nieprzeciętny umysł 
wyprzedzał czasy, w których żył. Da Vinci In-
teresował się anatomią, optyką, inżynierią, 
matematyką,botaniką, ornitologią, mówiąc 
ogólnie – wszystkim. Fenomen Leonarda to 
wynik dzielenia wielu pasji i ciekawości świa-
ta. Niezwykła umiejętność łączenia nauk hu-
manistycznych, ścisłych i przyrodniczych, 
której symbolem stał się człowiek witruwiań-
ski, uczyniła da Vinciego najbardziej krea-
tywnym geniuszem w dziejach ludzkości. 

Walter Isaacson w swojej nowej książ-
ce snuje porywającą opowieść, w której po 
mistrzowsku splata wątki twórczości arty-
stycznej Leonarda z jego dokonaniami na-
ukowymi. Spod pędzla mistrza wyszły dwa 
najsłynniejsze obrazy w dziejach malarstwa: 
„Ostatnia Wieczerza” i „Mona Lisa”. On 
sam jednak uważał się nie tylko za plastyka, 
lecz także za inżyniera i naukowca. Żądny 
wiedzy ciągle stawiał sobie ambitne zadania. 
Z notatek, które po sobie pozostawił, wyła-
nia się, co absorbowało ten nieskrępowany 
umysł. Leonardo chciał dowiedzieć się, dla-
czego ludzie ziewają i w jaki sposób miesz-
kańcom Flandrii udaje się chodzić po lodzie. 
Analizował, jak przy użyciu cyrkla i linia-
łu skonstruować kwadrat, którego pole jest 
równe polu danego koła, co sprawia, że za-
stawka aorty się zamyka, w jaki sposób świat-
ło jest przetwarzane przez układ optyczny 
oka i jak wpływa na to na zastosowanie za-
sad perspektywy w malarstwie. Lista jego ka-
pitalnych pomysłów jest znacznie dłuższa, 
przykłady można wymieniać w nieskończo-
ność. Nie ma wątpliwości, że tylko geniusz 
potrafi interpretować zachodzące na świe-
cie zjawiska samodzielnie, poprzez autorskie 
badania, obserwacje i wyliczenia.

Leonardo był prawdziwym fenomenem, 
aczkolwiek jak każdy miał również wady. 
Jedną z nich był z pewnością perfekcjonizm, 
przez który miał wielokrotnie problemy 
z kończeniem swoich dzieł. Sam twierdził, 
że prawdziwy wizjoner musi mieć odwagę 

i chęć, by sięgać dalej, niż podpowiada roz-
sądek, powinien też być przygotowany na 
to, że czasem będzie ponosił porażki. Wal-
ter Isaacson określił to zjawisko jako „niedo-
kończoną perfekcję”. Da Vinci skupiał się na 
detalach, które popychały go do nowych wy-
zwań i jednocześnie skłaniały do porzucania 
rozpoczętych już prac. Tak stało się w przy-
padku wielu obrazów, jak chociażby„Pokłon 
Trzech Króli”, czy „Święty Hieronim na pu-
styni”.

Biografia Leonarda da Vinci to wspania-
ła podróż, odkrywająca wiele faktów z życia 
geniusza renesansu. Leonardo przyszedł na 
świat z nieślubnego związku, był homoseksu-
alistą, mańkutem i wegetarianinem, nosił ró-
żowe tuniki, miał problemy z koncentracją, 
a jego poglądy niekiedy ocierały się o here-
zję. Należał do ludzi, którzy nie wpisywali się 
w obowiązujące standardy i ewidentnie nie 
pasował do swoich czasów. Pełen wytrwało-
ści, motywacji i ciekawości świata stąpał po 
swojej ścieżce i nie uznawał drogi na skróty. 
Chciał, próbował, uczył się, drążył, korzystał. 
Dlatego odniósł sukces, który stał się wiecz-
ny. Historia Leonarda to doskonały przykład 
na to,że outsider pozostający na uboczu spo-
łeczeństwa nie musi być z góry skazany na 
porażkę. Z książki Waltera Isaacsona płynie 
piękne przesłanie, że zawsze warto być kre-
atywnym i wzorem utalentowanych buntow-
ników z każdej epoki, mieć odwagę myśleć 
inaczej.

GN

AUDREY HEPBURN. 
TANCERKA RUCHU OPORU 
ROBERT MATZEN

Audrey Hepburn mówiła o sobie, że wojna 
ją ukształtowała. Do tej pory fakty na temat 
jej młodości w ogarniętej wojną Holandii 
były skrywane w wielkiej tajemnicy i nawet 

strzępy informacji nie dostawały się do wia-
domości publicznej. Dopiero Robert Mat-
zen odsłonił przed czytelnikami zapomniany 
dotąd rozdział z życia gwiazdy Hollywood. 
Autor wiele czasu poświęcił na pracę nad tą 
biografią. W holenderskich archiwach dotarł 
do nieodkrytych dotąd materiałów źródło-
wych, wykorzystał dzienniki pisane przez na-
ocznych świadków zdarzeń i przeprowadził 
wywiady z ich potomkami.

Nieznane fakty o Audrey i jej rodzinie zło-
żyły się na trudną opowieść o niebezpieczeń-
stwie, niepewności i determinacji, by prze-
trwać w obliczu zagrożenia. W czasie wojny 
Hepburn pomagała działaczom ruchu opo-
ru, pracowała jako wolontariuszka w szpi-
talu, przeżyła bitwę o Arnhem we wrześniu 
1944 r. i niemal umarła z głodu, gdy okupo-
waną Holandię w 1945 r. nawiedziła fatal-
na w skutkach zima. Całą młodość ponosi-
ła konsekwencje wyborów swoich rodziców. 
Ojciec Hepburn był nazistowskim szpie-
giem, a matka przez pierwsze dwa lata oku-
pacji sympatyzowała z Hitlerem. Te trudne 
doświadczenia ukształtowały charakter Au-
drey i pozostawiły po sobie koszmary, któ-
re nawiedzały ją do końca życia. W swojej 
książce Matzen zaoferował nam świetną hi-

storię, dopracowaną w każdym detalu. Au-
tor stworzył żywy obraz ludności cywilnej 
w czasach wojny – pogrążonej w ubóstwie, 
terroryzowanej nalotami, wspierającej ruch 
oporu, a w to wplótł losy jednej dziewczyny, 
która stała się później gwiazdą Hollywood. 
To opowieść, która prowadzi czytelnika nie 
tylko w głąb wojny, ale też w głąb ludzkie-
go serca.

Z biografii wyłania się obraz Audrey 
Hepburn, jakiej dotychczas nie znaliśmy – 
bardziej ludzkiej, realnej i bliskiej zwyczaj-
nemu człowiekowi. Hollywood wykreowało 
Hepburn jako subtelną, tajemniczą i pełną 
stylu kobietę. Tymczasem Audrey nie od 
zawsze jadała „śniadania u Tiffany’ego”. 
Los jej nie oszczędzał. Poświęcała swój czas 
i energię dla innych, ratowała ludzkie życia, 
a przy tym nie porzuciła marzeń o balecie. 
Skromność, empatia i altruizm towarzyszyły 
jej przez całą karierę, aż w 1988 r. Hepburn 
została ambasadorką UNICEF-u. „Audrey 
Hepburn. Tancerka ruchu oporu” to książ-
ka wzruszająca i pełna nadziei. Potwierdza 
prawdę starą jak świat, że warto pomagać, 
a ludzi dobrej woli jest więcej, nawet wtedy, 
gdy wszystko obraca się przeciwko nam. 

GN
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Po wielu miesiącach oczekiwania związanych z ograniczeniami z po-
wodu pandemii, Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na nową wystawę 
czasową, przygotowaną przez firmę SPES MEDIEVAL MARKET pt. 
„Różaniec i radło”, czyli samowystarczalność zakonów duchownych na 
przestrzeni wieków.

W realistyczny sposób przedstawione zostały na niej dawne zawody, 
którymi trudnili się członkowie zakonów takich jak: cystersi, benedyk-
tyni, dominikanie, bernardyni czy kartuzi. Wśród nich należy wyróż-
nić garncarzy, stolarzy, bednarzy, pszczelarzy, powroźników, skrybów 
(kopistów) czy szczególnie związanych z naszym regionem – piwowa-
rów bernardyńskich. Narzędzia i surowce do wyrobu poszczególnych 
dóbr (skóry, drewno, sznury, glina, chmiel, słody) oraz ubiory zakon-
ników wiernie oddają klimat epoki, w której przyszło im żyć, praco-
wać, modlić się i oddawać posłudze duszpasterskiej wśród wiernych.

Wystawa czynna od 1 lutego br.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o bez-

względne stosowanie się do zasad i zaleceń sanitarnych na tere-
nie muzeum.

MZL

„Różaniec i radło” 
– nowa wystawa 

w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W placówce aktualnie można zobaczyć następujące ekspozycje:
stałe:

Y historii miasta i regionu,
Y etnograficzno-zabawkarską,
Y browarniczą,

czasowe:
Y „Różaniec i radło” – wystawa prezentująca dawne zawody,
Y browary craftowe Polski (od lit. D-K),
Y autorską wystawę Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego 

„Sarzyńscy Zwiadowcy Historii”,
Y wystawę prac malarskich uczennicy ZSL w Leżajsku Roksany Pa-

szek.

Muzeum Ziemi Leżajskiej
ponownie otwarte

Ponadto na placu przed placówką dostępna jest wystawa plenero-
wa pochodząca ze zbiorów IPN „Tu rodziła się Solidarność”.

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
MZL

1 lutego Muzeum Ziemi Leżajskiej ponownie otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających po przerwie spowodo-
wanej obostrzeniami epidemicznymi.
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Na trudnej trasie, którą do-
datkowo utrudniły warunki at-
mosferyczne, zawodnicy Azalii 
wypadli w miarę dobrze, zdoby-
wając 3 medale na siedmiu star-
tujących. W kategorii juniorka 
złoty medal wywalczyła Malwina 
Mul, a w kategorii młodzieżowej 
do lat 23 brązowy medal zdobyła 
Kinga Kalembkiewicz. 

Do grona faworytów w kate-
gorii żak zaliczany był Mikołaj 
Klaczkowski. Zawodnik poje-
chał bardzo mądrze i po zaciętej 
rywalizacji przyjechał na metę 
niezagrożony, zdobywając ty-

tuł najlepszego żaka w Polsce 
w 2021 roku.

Pozostali zawodnicy zdobyli 
następujące miejsca:
– w kategorii juniorka młodsza 

Joanna Muskus – 7 miejsce,
– w kategorii juniorka Natalia 

Muskus – 5 miejsce,
– w kategorii młodzik Borys 

Klaczkowski – 11 miejsce,
– w kategorii masters Ireneusz 

Stafiej –16 miejsce.

W klasyfikacji drużynowej 
Azalia uplasowała się na 4 miej-
scu.

Kolarskie Przełajowe Mistrzostwa Polski 2021
We Włoszakowicach koło Leszna odbyły się 84 Mi-
strzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym, w których 
uczestniczyło blisko 600 kolarzy we wszystkich kate-
goriach wiekowych. Podkarpacie reprezentowało 13 
zawodników z 4 klubów z Krosna, Przemyśla, Głogowa 
Małopolskiego oraz najliczniejsza ekipa z Klubu Smak 
Górno-Poltino „Azalia” Brzóza Królewska.

Malwina i Kinga miały repre-
zentować nasz kraj i klub na Mi-
strzostwach Świata w Belgii, ale 
ze względu na pandemię Co-
vid-19 i panujące tam obostrze-
nia sanitarne zawody młodzieżo-
we zostały odwołane. Wiązaliśmy 
duże nadzieje z występem Mal-
winy, szkoda więc, że nie mo-

gła wziąć udziału w tej imprezie. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku zawodnicy będą mogli spo-
kojnie przygotować się do Mi-
strzostw Świata w Stanach Zjed-
noczonych, na których Malwina 
wystartuje jeszcze jako Juniorka.

Stanisław Zygmunt
Trener KLKS „Azalia”

W turnieju wzięło udział pięć 
drużyn z powiatu leżajskiego, 
które rozegrały mecze systemem 
„każdy z każdym”. 

W wyniku sportowej rywali-
zacji zwycięzcą została drużyna 
LKS Brzyska Wola, drugie miej-
sce zajęła Victoria Giedlarowa, 
a trzecie miejsce zajął zespół 
Sanu Wierzawice. O kolejności 
zdecydował bezpośredni mecz, 
w którym lepsi byli zawodnicy 
z Giedlarowej wygrywając go 2-0.

Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Mateusz Osip (San 
Wierzawice). Tytuł najlepsze-
go strzelca przypadł Kacprowi 
Daziowi (Victoria Giedlarowa), 
zaś najlepszym zawodnikiem zo-
stał Szymon Bucior z (LKS Brzy-
ska Wola), a wyróżnienie zdo-

Turniej Juniorów Młodszych 
Halowej Piłki Nożnej 

o Puchar Starosty Leżajskiego

31 stycznia w hali Zespo-
łu Szkół Licealnych w Le-
żajsku odbył się Memoriał 
im. Stanisława Staronia 
w halowej piłce nożnej ju-
niorów młodszych o Pu-
char Starosty Leżajskiego. 
Organizatorami wydarze-
nia byli: Ludowy Klub Spor-
towy „Brzyska” i Victoria 
Giedlarowa, a także przyja-
ciele Stanisława Staronia.

był Krystian Moskal (Victoria 
Giedlarowa).

Nagrody w imieniu Staro-
sty Leżajskiego wręczyli: czło-
nek Zarządu Powiatu Krzysztof 
Trębacz, dyrektor ZSL Zbigniew 
Trębacz oraz Zofia Staroń, żona 
Stanisława Staronia.

Funkcję sędziów podczas tur-
nieju pełnili: Janusz Heliniak, 
Janusz Maczuga, Rafał Kyć i Ad-
rian Kyć.

Organizatorzy turnieju dzię-
kują następującym sponsorom 
za ufundowanie nagród: Powia-
towi Leżajskiemu, firmom: Bu-
dowa i Utrzymanie Dróg BABIŚ 
Wierzawice, OPTYK LEŻAJSK 
MACIEJ WIĘCŁAW, Aleco Le-
żajsk Marian Kamiński, Usługi 
Hydrauliczne Marek Puk, Me-
teor Tadeusz Kyć, ZM Smak 
Górno, Eko-Styl Rental Le-
żajsk, Maawsport Leżajsk, Usłu-

gi Budowlane Zbigniew Majkut 
Wierzawice, STACJA PALIW 
SPEC GIEDLAROWA oraz 
dyrektorowi ZSL w Leżajsku 
Zbigniewowi Trębaczowi, któ-
ry również udostępnił halę spor-
tową i Wójtowi Gminy Leżajsk 
Krzysztofowi Sobejce. Wyrazy 
wdzięczności kierują również do 
przyjaciół Stanisława Staronia 
i sędziów.

.

Tabela końcowa turnieju:
1. LKS Brzyska Wola ................................. 8 pkt
2. Victoria Giedlarowa I............................ 7 pkt
3. San Wierzawice ..................................... 7 pkt
4. Victoria Giedlarowa II .......................... 5 pkt
5. Staromieszczanka Stare Miasto .... 0 pkt.
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podróż 90

Makau
cz. 1

Po zachodniej stronie estua-
rium Rzeki Perłowej, dokład-
nie naprzeciwko Hongkongu 
leży Makau albo Makao. Oby-
dwie nazwy używane są zamien-
nie, choć nazwa Makau jest 
powszechnie uznawana za pra-
widłową. Makau podobnie jak 
Hongkong to Specjalny Region 
Administracyjny Chińskiej Re-
publiki Ludowej. Ma jednak swo-
ja specyfikę, na której zbudowało 
dobrobyt. To światowe centrum 
hazardu. 5 z 10 największych ka-
syn świata znajduje się właśnie 
w Makau. Każdego dnia w 44 ka-
synach gra 100 tys. osób, głównie 
Chińczyków. Graczom w Makau 
wystarcza zaledwie jeden dzień, 
aby wydać przy stołach tyle, ile 
gracze w Las Vegas wydają w ty-
dzień. To jedyne miasto w Chi-
nach, gdzie hazard w kasynach 
jest legalny. Szacuje się, że przy-
chody Makau wynoszą ponad 45 
miliardów dolarów. Zakładano, 
że do 2020 roku wzrosną niemal 
dwukrotnie. Jednak pandemia 
pokrzyżowała te plany. Nie zmie-
nia to faktu, że Makau od kilku 
lat zdecydowanie wyprzedza pod 
względem obrotów słynne ame-
rykańskie Las Vegas.

Z terminalu promowego 
w Hongkongu za równowartość 
80 zł za osobę, kupujemy bilety 
i ruszamy w kierunku nadbrzeża, 
z którego odpłynie nasz prom do 
Makau.

Jeszcze raz mamy okazję spoj-
rzeć na International Commer-
ce Centre. Najwyższy wieżowiec 

w Hongkongu i jeden z najwyż-
szych na świecie. Ma 484 me-
try wysokości, 118 pięter i jeden 
z najwyżej położonych tarasów 
widokowych znajdujący się na 
setnym piętrze Sky 100. To z nie-
go jeszcze wczoraj podziwialiśmy 
panoramę miasta.

Humory dopisują, pogoda za-
powiada się wspaniała, a nasz cel 
wydaje się nad wyraz ekscytujący.

Na pokładzie szybkiego pro-
mu należącego do firmy Turbo-
Jet Hong Kong rozsiadamy się 
w wygodnych fotelach. Statek 
należy do jednej z największych 
firm świadczących przewozy pro-
mowe z Hongkongu na lotni-
sko, do wielkich chińskich miast 
jak Shenzhen, Guangzhou i Ma-
kau. Linia działa 24 godziny na 
dobę, a pokonanie 70-kilometro-
wej trasy zajmuje około godziny. 
Prom może jednorazowo, zależ-
nie od wersji zabrać na pokład 
nawet 400 osób. Rozpędza się do 
prędkości 45 węzłów – to około 
80 km/h. Imponujące jak na tak 
duży statek. Niestety, w takim 
promie nie można wyjść na ze-
wnątrz. A szkoda – bo widoki są 
zachwycające. Patrząc na ilość 
pasażerów wydawać by się mo-
gło, że przyszłość promów rysu-
je sie jasnymi barwami. Nic bar-
dziej mylnego. Kiedy piszę ten 
artykuł, otwarto już najdłuższą 
przeprawę mostowo-tunelową 

na świecie. Długość całej prze-
prawy wynosi 55 km, w tym 23 
km mostu głównego, 7 km pod-
wodnego tunelu oraz 25 kilome-
trów dróg dojazdowych. Całość 
wspomagana jest sztucznymi wy-
spami. Ta imponująca budow-
la przejmując ruch pasażerski, 
wymusiła drastyczny spadek za-
interesowania promami. Może 
jesteśmy jednymi z ostatnich pa-
sażerów tej linii? 

Błyskawicznie zbliżamy się 
do celu. Makau leży na półwy-
spie Makau oraz wyspach Taipa 
i Coloane, które poprzez osusze-
nie terenu pomiędzy nimi, sta-
ły się jedną wyspą. Powierzchnia 
miasta to 32 km2. Dla porówna-
nia: powierzchnia Krakowa to 
329 km2. Na tym niewielkim te-
renie mieszka blisko 700 000 
osób. To jedno z najgęściej za-
ludnionych miast świata.

Przepływamy pod mostem 
Amizade. To jeden z trzech mo-
stów łączących półwysep z wy-
spą Taipa przez ujście rzeki 
Zhujiang. Wpływamy do portu 
przeciskając się przez gęstą sieć 
portowych kanałów. Po chwi-
li z grupą turystów wychodzimy 
na ląd.

Wjeżdżając na teren Makau, 
jako obywatele polscy nie po-
trzebujemy wizy. Nie jest wyma-
gany okres ważności paszportu, 
nie trzeba również okazywać bi-

letu powrotnego. Jedyne, co jest 
wymagane to ważność paszpor-
tu w momencie opuszczania Ma-
kau. 

Walutą Makau jest pataca. 
Jednak to dolar hongkoński jest 
w powszechnym użyciu. Nie ma 
więc potrzeby wymiany dolarów 
na lokalną walutę, chyba że na 
pamiątkę.

Po odprawie granicznej wy-
chodzimy z budynku portu. Nie 
bez problemów udaje nam się 
zlokalizować autobus kursują-
cy do centrum miasta. Ruszamy. 
Spoglądając zza szyb pojazdu na 
nieustannie rozbudowujące się 
miasto, warto wspomnieć o jego 
historii.

Pierwsze wzmianki o osad-
nictwie na tym terenie sięgają 
III w p.n.e. W 1535 r. przybija-
ją do tutejszych brzegów portu-
galskie statki. Kupcy otrzymują 
prawo kotwiczenia w tutejszych 
portach i prowadzenia han-
dlu, jednak bez prawa schodze-
nia na ląd. Po wojnach opiumo-
wych przegranych przez Chiny, 
Portugalczycy przejmują wcho-
dzące w skład Makau wyspy Tai-
pa i Coloane. W 1887 r. podpisa-
no jednak układ, dzięki któremu 
Portugalia weszła w posiadanie 
całego Makau. Była to pierw-
sza europejska kolonia w Chi-
nach. Niespełna 100 lat później, 
rząd w Lizbonie, zdecydował się 
zrzec wszystkich terytoriów za-
morskich. W 1979 r. oba pań-
stwa uznały Makau za „chińskie 
terytorium pod rządami portu-
galskimi” i przyznały mu bardzo 
szeroką autonomię. W 1999 r. 
rząd chiński przejmuje oficjal-
nie zwierzchnictwo nad Makau. 
Od tego momentu obszar funk-
cjonuje w ramach doktryny „Je-
den kraj, dwa systemy”, która 
ma obowiązywać do 2049 roku. 
To data prawdziwego końca eu-
ropejskiego kolonializmu w tej 
części świata. 

Wysiadamy przy hotelu Sofi-
tel, gdzie kończy się trasa auto-

Kasy na terminalu portowym w Hongkongu Wnętrze szybkiego promu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka_Per%C5%82owa
https://en.wikipedia.org/wiki/Shenzhen
https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou
https://pl.wikipedia.org/wiki/Makau_(p%C3%B3%C5%82wysep)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Makau_(p%C3%B3%C5%82wysep)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taipa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coloane
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tekst, zdjęcia 
– Ireneusz Wołek

busu. Przy Hotelu nie może za-
braknąć kasyna. Szkoda, ale nie 
będzie to nasze miejsce poby-
tu, choć nie możemy sobie od-
mówić przyjemności obejrzenia 
imponującego holu. Nasz hote-
lik znajduje się przecznicę dalej. 
Jest zdecydowanie skromniej. 
Widok przez okno nie pozosta-
wia złudzeń. Makau ma i drugą 
twarz. 

Jeszcze chwila odpoczynku, 
rzut oka na mapę miasta i rusza-
my.

Stare miasto Makau ze wzglę-
du na historyczną zabudo-
wę z czasów kolonialnych, zo-
stało w całości wpisane na listę 
UNESCO. Przez historyczne 
centrum Makau pomiędzy 25 
obiektami o niezwykłych walo-
rach historycznych, prowadzi 
szlak turystyczny będący alterna-

tywą dla tych, których kieszenie 
i portfele są za małe na żetony 
do kasyn, albo mają nieco inne 
zainteresowania. Odległości są 
niewielkie, tak więc trasę można 
bez problemów pokonać na pie-
chotę. Niestety wiele z zabytków 
pochłonęła późniejsza, chaotycz-
na zabudowa. Czasami trudno 
wyłowić ją w gąszczu budynków, 
pojazdów i pieszych przeci-
skających się wąskimi uliczka-
mi. Taki spacer ma jednak swo-
je zalety. Bo jak inaczej natrafić 
na sklepiki, w których znajdzie-
my: suszone huby, strzykwy mor-
skie, kalmary, grzyby, owady i co 
tam jeszcze Azjata zjeść potra-
fi. Są i wątpliwej jakości specja-
ły jak płetwy rekina, przez Chiń-
czyków uznawane za afrodyzjak. 
Zapewne w zakamarkach skle-
pu znajdziemy i sproszkowany 

róg nosorożca czy kły słonia. Po-
wszechnie wiadomo, że od lat na 
Czarnym Lądzie gangi kłusowni-
ków wybijają słonie i przemyca-
ją ich kły na Daleki Wschód. Na 
szczęście rząd chiński zaczyna 
walczyć z tym procederem. Miej-
my nadzieję, że skutecznie. 

Przed nami Kościół św. Domi-
nika – to pierwszy zabytek na na-
szej trasie. Założony w 1587 roku 
przez trzech hiszpańskich księży 
dominikanów, którzy pochodzi-
li z Acapulco w Meksyku. Koś-
ciół składa się z nawy głównej, 
prezbiterium i trzykondygnacyj-
nej dzwonnicy, położonej blisko 
zakrystii z przewieszonym nad 
wejściem chórem. Fasada zwień-
czona jest ozdobionym owalnym 
reliefem, na którym umieszczo-
no insygnia zakonne Dominika-
nów. 

Wchodzimy na Plac Senado 
wytyczony w 1918 roku i wyko-
rzystywany przez władców ko-
lonialnych do demonstracji mi-
litarnej potęgi. Tutaj kolejni 
gubernatorzy przyjmowali de-
filady i zaprzysiężali wojsko-
wych i policyjnych zwierzchni-
ków. Tutaj również znajdują się 
okazałe budynki poczty, Zgro-
madzenia Ustawodawczego Ma-
kau czy Muzeum Makau. Dopeł-
nieniem uroku tego miejsca jest 
fontanna ze stylowym Astrola-
bium - wyznaczającym położenie 
ciał niebieskich nad horyzontem, 
używanym przez portugalskich 
żeglarzy oraz charakterystyczny 
dla Portugalii wzór bruku, na-
wiązujący do morskich fal. 

Cdn.

Wejście do hotelowego kasyna Kolorowa fasada kościoła św. Dominika

Plac SenadoNasz pokój

Hotelowa recepcja

Azjatyckie przysmaki Płetwy rekina
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W 2020 roku strażacy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku oraz Ochot-
niczych Straży Pożarnych z tere-
nu powiatu leżajskiego uczestni-
czyli w 1541 zdarzeniach. Wśród 
nich 1247 zostało zakwalifiko-
wanych jako miejscowe zagro-
żenia, 262 jako pożary i 32 jako 
alarmy fałszywe. Nastąpił znacz-
ny wzrost zdarzeń w stosun-
ku do roku 2019 r. i wynikał on 
w dużej mierze z prowadzenia 
działań mających na celu zapo-
bieganie i przeciwdziałanie pan-
demii koronawirusa, w tym po-
moc w utworzeniu i utrzymaniu 
szpitalnej izby przyjęć, dystrybucji 
środków dezynfekcyjnych i mase-
czek dla mieszkańców, do szkół 
i przedszkoli oraz dowożenie le-
ków i żywności osobom objętym 
kwarantanną. W pożarach, wy-
padkach komunikacyjnych oraz 
zdarzeniach związanych z tlen-
kiem węgla śmierć poniosło 14 
osób, rannych zostało 87 osób. 
Poza terenem powiatu Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśnicze w Le-
żajsku i Nowej Sarzynie oraz jed-
nostki OSP z terenu powiatu 
uczestniczyły w 99 zdarzeniach.

Nie zabrakło akcji trudnych, 
wymagających zaangażowania 
 dużych sił i środków oraz dzia-
łań specjalistycznych, jak np.: 
gaszenie pożaru ujeżdżalni 
koni w Wierzawicach, wybuch 
gazu w budynku mieszkalnym 
w Sarzynie, udzielenie pomo-
cy przedmedycznej osobom po-
szkodowanym w wyniku zatrucia 
siarkowodorem i ich ewakuacja 
z dachu zbiornika fermentacyj-
no-produkcyjnego biogazowni 
w Starym Mieście, czy też usu-
wanie skutków intensywnych 
opadów deszczu i silnych wia-
trów, w wyniku których uszko-
dzone zostały dachy, zalane bu-
dynki, połamane drzewa.

W 2020 roku Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Leżajsku była organi-
zatorem i współorganizatorem 
ćwiczeń dla Specjalistycznych 
Grup Ratownictwa Chemicz-
no-Ekologicznego „Leżajsk” 
i „Rzeszów 2”, podczas których 
współdziałano w praktycznej re-

Podsumowanie działań 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku

w 2020 roku
Ilość zdarzeń w 2020 r., 

w rozbiciu na miasta i gminy 
powiatu leżajskiego.

alizacji zadań związanych z wy-
ciekami substancji toksycznych 
na terenie zakładów dużego ry-
zyka wystąpienia poważnej awa-
rii przemysłowej. Zorganizo-
wano powiatowe ćwiczenia pk. 
„Las 2020”, w zakresie organi-
zacji i prowadzenia działań ra-
towniczo-gaśniczych na terenach 
leśnych dla sił i środków Jed-
nostek Ratowniczo-Gaśniczych 
w Leżajsku i Nowej Sarzynie 
oraz Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu powiatu leżajskie-
go, a także innych podmiotów 
(administracji samorządowej, 
Policji i Straży Leśnej). Wyty-
powane siły i środki PSP i OSP 
z terenu powiatu leżajskiego, 
wchodzące w skład Kompanii 
Gaśniczej „Zamek” (Podkarpa-
cka Brygada Odwodowa WOO), 
uczestniczyły w ćwiczeniach apli-
kacyjno-praktycznych pk. „Łań-
cut 2020”.

Ponadto strażacy Jednostek 
Ratowniczo-Gaśniczych w Le-
żajsku i Nowej Sarzynie uczestni-
czyli w ćwiczeniach praktycznych 
na terenie wielkopowierzchnio-

wych obiektów handlowych usy-
tuowanych na terenie powiatu 
leżajskiego.

W 2020 r. zorganizowano 2 
szkolenia podstawowe dla człon-
ków Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Zajęcia szkoleniowe, 
z wykorzystaniem metody e-le-
arningowej przeprowadzono 
w oparciu o bazę lokalową, po-
jazdy i sprzęt Jednostek Ratowni-
czo-Gaśniczych w Leżajsku i No-
wej Sarzynie. Kadrę dydaktyczną 
i instruktorską stanowili ofice-
rowie, aspiranci i podoficerowie 
PSP. Łącznie zostało przeszkolo-
nych 76 druhów z jednostek OSP.

W minionym roku przeprowa-
dzono inspekcje gotowości ope-
racyjnej w 3 jednostkach OSP 
należących do KSRG. Prze-
prowadzone inspekcje wykaza-
ły ogólny dobry stan wyposaże-
nia i przygotowania jednostkach 
OSP KSRG do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych.

W 2020 roku przeprowadzo-
no ogółem 33 czynności kon-
trolno-rozpoznawczych w 77 
obiektach. Uczestniczono w 16 

odbiorach budynków, podczas 
których zajmowano stanowisko 
w sprawie zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projek-
tem budowlanym. Podczas pro-
wadzonych kontroli szczególną 
uwagę zwracano na zagadnienia 
związane z gospodarowaniem 
odpadami: w tym wydawaniem 
opinii w zakresie zastosowania 
warunków ochrony przeciwpo-
żarowej dla miejsc magazynowa-
nia, przetwarzania i składowania 
odpadów oraz przeprowadza-
niem kontroli w tych obiektach, 
potwierdzających spełnienie ww. 
wymagań. 

Ze względu na zagrożenie epi-
demiczne Covid-19 w 2020 roku 
ograniczono działania prewen-
cyjne w zakresie spotkań z dzieć-
mi i młodzieżą w naszych jed-
nostkach, organizacji pogadanek 
w szkołach i przedszkolach oraz 
innych spotkań z mieszkańcami 
powiatu.

W ramach zadań logistycznych 
w minionym roku znacznie po-
prawiano stan wyposażenia jed-
nostek w sprzęt ratowniczo-gaś-
niczy, specjalistyczny oraz odzież 
specjalną i uzbrojenie osobiste 
strażaków. Pozyskano nieodpłat-
nie sprzęt i wyposażenie o warto-
ści 625 tys. zł., w tym: 12 szt. ubrań 
gazoszczelnych, 2 kabiny dekon-
taminacyjne, 2 zamgławiacze ter-
miczne, wyposażenie warsztatu 
do konserwacji sprzętu ochro-
ny osobistej i dróg oddechowych, 
modułowe urządzenie do prze-
prowadzania testów szczelności 
ubrań gazoszczelnych, pojemnik 
do przewozu materiałów radioak-
tywnych, 7 dozowników bezdoty-
kowych płynów dezynfekcyjnych, 
zestaw do dezynfekcji pomiesz-
czeń w przypadku zagrożenia mi-
krobiologicznego, serwer plików, 
system wideokonferencyjny oraz 
system integrujący środki łączno-
ści.

Przeprowadzono prace re-
montowe pomieszczeń Komen-
dy z dużym nakładem pracy włas-
nej strażaków KP PSP Leżajsk.

Wykonano aktualizację pro-
jektu budowlanego na zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa bu-
dynku garażowo-dekontamina-
cyjnego w JRG Nowa Sarzyna”. 
Pozyskano środki w kwocie 
2 mln. zł. na jego realizację oraz 
przeprowadzono postępowanie 
przetargowe. Obecnie rozpoczę-
to budowę obiektu. Zakończenie 
inwestycji planowane jest w li-
stopadzie 2021 roku.

Tekst: bryg. W. Długosz Fot. KP PSP LeżajskPożar ujeżdżalni w Wierzawicach
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Przestępcy wykorzystują 
skomplikowane techniki infor-
matyczne lub środki socjotech-
niczne, by wejść w posiadanie 
informacji o Tobie, w tym o Two-
ich danych osobowych.

Bywa i tak, że wyrażasz zbyt 
wiele zgód i dzielisz się bezreflek-
syjnie danymi. I o ile nie jesteś 
w stanie w 100 proc. ich ochronić, 
to możesz zrobić sporo, by ogra-
niczyć ryzyko ich wykorzystania 
nie tylko w celach przestępczych, 
ale przede wszystkim dla ochrony 
swojej prywatności.

Uważaj na to co 
i komu udostępnisz 
o sobie w Internecie
W XXI w., w szczególności me-

dia społecznościowe mogą być 
kopalnią wiedzy o Tobie, o Two-
im stanie majątkowym, miejscu 
pracy, wydarzeniach z Twojego 
codziennego życia. Zdarza się, 
że nadmiernie dzielisz się infor-
macjami na swój temat. Przez to 
Internet jest źródłem wiedzy tak-
że o Twoich poglądach, zacho-
waniach konsumenckich, zain-
teresowaniach. Dane te są cenne 
nie tylko dla działów marketingu 
różnych firm, po to by na Two-
ich zachowaniach w sieci oprzeć 
kierowaną ofertę, ale niekiedy 
i dla przestępców. Szczególnie 
gdy profil, który Ciebie dotyczy 
jest w pełni publiczny, możesz 
być narażony na użycie Twoich 
danych bez Twojej wiedzy i przy-
zwolenia niezgodnie z celami, 
dla których dane udostępniłeś.

Nie zostawiaj 
dokumentów w zastaw

Podczas urlopu, wykonując 
różnego rodzaju aktywności, wy-
pożyczając sprzęt, np. kajaki, 
łódki, czy narty albo łyżwy, nie 
oddawaj w zastaw dowodu oso-
bistego, paszportu, prawa jazdy, 

legitymacji szkolnej lub studen-
ckiej. Warto pamiętać, że zgod-
nie z prawem zatrzymywanie do-
wodu osobistego bez podstawy 
prawnej jest karane, natomiast 
nie wszystkie dane osobowe za-
warte we wskazanych dokumen-
tach są niezbędne dla realizacji 
celu wypożyczenia sprzętu. Utra-
ta kontroli nad dowodem osobi-
stym naraża Cię na posłużenie 
się tym dokumentem bez Two-
jej wiedzy i woli, co z kolei stwa-
rza niebezpieczeństwo kradzieży 
tożsamości. Osoby dysponujące 
kompletem informacji o Tobie, 
czy kopią Twojego dokumen-
tu tożsamości, mogą podszyć się 
pod Ciebie i np. dokonywać na 
Twoją szkodę różnych transak-
cji, takich jak chociażby zaciąg-
nięcie kredytu w banku czy wy-
pożyczenie drogiego sprzętu 
i niezwrócenie go (np. samocho-
du). Nieodpowiedzialne zacho-
wanie, o którym mowa – utra-
ta kontroli nad identyfikującym 
Cię dokumentem, zwłaszcza po-
twierdzającym Twoją tożsamość 
– naraża Cię na wykorzystanie 
Twojego wizerunku oraz innych 
danych osobowych w celu wyrzą-
dzenia Ci szkody majątkowej lub 
osobistej. Osoby, które przejmą 
taki dokument mogą, korzysta-
jąc z Twojej tożsamości, zawrzeć 
w Twoim imieniu różnego rodza-
ju umowy, np. z zakresu usług te-
lekomunikacyjnych, z dalszymi 
tego faktu obciążającymi Ciebie 
konsekwencjami.

Co do zasady nie powinieneś 
się godzić na kopiowanie Twoje-
go dokumentu tożsamości. Tyl-
ko w niektórych sytuacjach jest 
to wyjątkowo dopuszczalne, gdy 
pozwalają na to przepisy. Gdy 
administrator domaga się kopii 
np. Twojego dowodu osobistego, 
poproś, aby wskazał Ci podstawę 
prawną, która nakłada na niego 
obowiązek takiego działania.

Nie podawaj danych 
przez telefon

Unikaj przekazywania danych 
telefonicznie – szczególnie, gdy 
to nie Ty inicjujesz rozmowę, 
ale ktoś dzwoni do Ciebie. Udo-
stępnianie danych na odległość 
obarczone jest ryzykiem, bra-
kiem pewności co do tego komu 
faktycznie dane są przekazane. 
Nie daj się zaskoczyć, sprowo-
kować do udostępniania danych 
wbrew Twojej woli, dla niezna-
nych, niewyjaśnionych przez 
rozmówcę celów. Upewnij się, 
komu faktycznie udostępniasz 
dane w trakcie rozmowy telefo-
nicznej, a jeżeli trzeba zweryfi-
kuj kontakt, np. oddzwaniając 
i sprawdzając, czy dany numer 
i osoba faktycznie reprezentuje 
podmiot, na który się powołała.

Uważaj na różne 
formularze, 

poprzez które 
udostępniasz dane

Zachowaj rozwagę przy wypeł-
nianiu i podpisywaniu różnego 
rodzaju ankiet, formularzy czy 
umów. Zastanów się czy faktycz-
nie chcesz założyć kartę lojalnoś-
ciową w sklepie, by mieć rabaty 
lub dodatkowe promocje. W ta-
kich sytuacjach podajesz skle-
pom imię, nazwisko, adres za-
mieszkania, datę urodzenia, 
adres e-mail, numer telefonu, 
a w zamian otrzymujesz promo-
cje, bony rabatowe, dodatkowe 
upominki przy zakupach. Ale czy 
rzeczywiście warto?

Należy pamiętać, że admini-
strator musi spełnić wobec Cie-
bie obowiązek informacyjny, 
czyli przekazać Ci niezbędne in-
formacje na swój temat, poda-
jąc m.in. swoją tożsamość, dane 
kontaktowe oraz dane kontak-
towe swojego inspektora danych 
osobowych (o ile go wyznaczył), 

a także cel i podstawę prawną 
przetwarzania danych.

Nie podawaj wszelkich da-
nych, które pozwalają na pełną 
identyfikację, jeżeli w danej sy-
tuacji nie jest to konieczne, da-
nych nadmiarowych. Jeśli musisz 
skorzystać z danej usługi, to po-
daj tylko dane niezbędne do jej 
wykonania – dobrze przemyśl 
przekazanie tych, których prze-
kazanie oznaczone jest jako op-
cjonalne.

Zanim zaznaczysz wszystkie 
zgody, upewnij się czego doty-
czą. Zwróć uwagę czy w formula-
rzu zgody nie są zaznaczone do-
myślnie. Zgodnie z prawem nie 
powinno tak być. Dokładnie też 
czytaj, czego dotyczą klauzule 
zgód. W przypadku wątpliwości, 
zadawaj pytania administrato-
rom. Powinni Cię poinformować 
o okresie przez jaki dane będą 
przetwarzane oraz o przysługu-
jących Ci prawach, w tym dostę-
pu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia czy wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania, a tak-
że, czy Twoje dane będą ko-
muś innemu (innym odbiorcom) 
przekazywane.

Pamiętaj, że wyrabiając kar-
tę lojalnościową często udzielasz 
zgód na wykorzystywanie danych 
w celach marketingowych nie 
tylko administratora, ale i jego 
partnerów biznesowych. O ile 
możesz, zweryfikuj, kim oni są, 
jakie to są firmy. Zgody na mar-
keting „cudzy” powinny być nie-
obowiązkowe, powinna być Ci 
pozostawiona możliwość wybo-
ru co do tego, czy taką zgodę wy-
razisz.

Administrator powinien Ci za-
pewnić, by możliwość wycofania 
zgody była równie łatwa, jak jej 
udzielenie oraz powinieneś być 
poinformowany o prawie do cof-
nięcia zgody nim ją wyrazisz.

Jak chronić swoje 
dane osobowe?

Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wy-
korzystywanym w celach marketingowych i sprzedażo-
wych. Zdarza się jednak, że w przypadku utraty danych 
osobowych, kiedy to danymi posługuje się osoba do 
tego nieuprawniona, dane te użyte są w celach prze-
stępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kre-
dytów.

ciąg dalszy na str. 26
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Nie wyrzucaj danych 
na śmietnik, dopóki 

ich nie zniszczysz
Wszelkie dokumenty z Two-

imi danymi, to kolejne źródło 
wiedzy o Tobie, zwłaszcza gdy 
zawierają one wiele różnych in-
formacji umożliwiających wycią-
gania wniosków na Twój temat, 
np. ustalenie tego, gdzie pracu-
jesz, ile zarabiasz, kiedy nie ma 
Ciebie w domu, ile masz dzieci, 
jak drogie robisz zakupy. Dlatego 
też - zanim wyrzucisz dokumenty 
do kosza – należy je zniszczyć (np. 
faktury, rachunki), zapiski, na-
klejki na opakowaniach od kore-
spondencji czy po dostarczonych 
towarach, w sposób uniemożli-
wiający odtworzenie zawartych 
w nich danych osobowych.

Usuwaj trwale 
dane z nośników

Ogrom danych o Tobie może 
znajdować się na Twoich starych 
dyskach twardych, kartach pa-
mięci, pendrive’ach czy innych 
nośnikach. Zwróć uwagę, że co-
raz więcej informacji na Twój te-
mat jest zapisanych w kompu-
terach, smartfonach, aparatach 

fotograficznych czy tabletach. 
Zanim się pozbędziesz takich 
urządzeń lub nośników, trwa-
le usuń z nich dane. Jednak zwy-
kłe ich skasowanie nie będzie wy-
starczające, gdyż wiele danych 
da się odzyskać. Dlatego zanim 
wyrzucisz nośnik albo go sprze-
dasz, usuń z niego dane, korzysta-
jąc przy tym z odpowiedniego do 
tego oprogramowania. Warto też 
przywrócić ustawienia fabryczne 
urządzenia, aby nie było w nim 
zapamiętanych loginów i haseł do 
różnych usług i aplikacji, z jakich 
korzystałeś, a zwłaszcza z takich, 
z których nadal korzystasz.

Używaj programów 
chroniących komputer
Używaj oprogramowania chro-

niącego komputer i urządzenia 
mobilne przed niepożądanymi 
działaniami z zewnątrz, np. złośli-
wego oprogramowania. Oprócz 
popularnych programów anty-
wirusowych przydatne mogą być 
również te, które zabezpieczą 
przed ingerencją z zewnątrz tzw. 
firewall.

Bądź czujny w sieci
Nie odpowiadaj na maile od 

osób, których nie znasz np. tzw. 

spamerów, zwłaszcza gdy doma-
gają się podania jakichś infor-
macji o tobie czy namawiają do 
kliknięcia w przesłany link lub 
otwarcia przesłanego załącznika, 
sugerują zmianę identyfikato-
ra i hasła. Zachowaj ostrożność 
także przy korzystaniu z usług 
bankowości elektronicznej i do-
konywaniu zakupów przez In-
ternet. Zwracaj uwagę czy aby 
na pewno logujesz się do serwi-
su bankowości internetowej ze 
strony banku, która ma certyfi-
kat SSL (widoczny w pasku adre-
su przeglądarki). Weryfikuj skle-
py, w których chcesz coś kupić: 
czy w ogóle istnieją, czy i jakie 
mają opinie, czy są to podmioty 
zidentyfikowane, gdzie mają sie-
dzibę, czy podany jest kontakt 
z ich właścicielem i czy kontakt 
ten nie jest ograniczony tylko do 
elektronicznego. Jeśli masz wąt-
pliwości co do bezpieczeństwa 
Twoich danych zastanów się czy 
koniecznie musisz dokonać za-
kupów u tego sprzedawcy. We-
ryfikuj regulaminy i polityki pry-
watności – unikaj sprzedawców 
nieprzedstawiających takich do-
kumentów czy też prezentują-
cych w nich postanowienia zbyt 
ogólne, niejasno czy nieprecy-

zyjnie brzmiące, sformułowane 
niepoprawnie gramatycznie czy 
językowo, może to bowiem ozna-
czać, że są to podmioty niepod-
legające polskiemu czy europej-
skiemu prawu.

Zmieniaj hasła
Zazwyczaj to głównie praco-

dawcy wymagają od pracowni-
ków zmiany haseł co pewien czas, 
by chronić nie tylko dane osobo-
we, ale i tajemnice firm. Taką za-
sadę warto też wdrożyć w życiu 
prywatnym i okresowo zmieniać 
hasła dostępu do swojego kom-
putera, do poczty elektronicznej, 
systemów bankowości elektro-
nicznej, ale nawet sklepów inter-
netowych, w których masz konto 
użytkownika. Staraj się przy tym 
korzystać z różnych haseł. Do-
brze jest, aby nie miały one nic 
wspólnego z Twoimi życiem oso-
bistym, miejscem zamieszkania, 
Twoim imieniem i nazwiskiem, 
datą urodzin, imionami Two-
ich bliskich czy Twoich zwierząt 
itp., tj. informacjami, które łatwo 
można skojarzyć z Tobą obser-
wując Twoje zachowania w sieci, 
czy połączyć z innymi informa-
cjami o Tobie.

.

ciąg dalszy ze str. 25
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