


Kurier Powiatowy – Wydawca: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.
Adres redakcji: ul. Skłodowskiej 8 (budynek B Starostwa Powiatowego w Leżajsku), tel. 17 240 45 72, e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl
Redaktor naczelna: Natalia Nowicka. Redakcja wydania: Małgorzata Charko (ZST), Stanisław Majcher (ZSL), Monika Pęcak (SOSW), Roman Feder-
kiewicz (Muzeum Ziemi Leżajskiej).
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły odzwierciedlają poglądy ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść reklam i ogłoszeń płatnych Redakcja nie bierze odpowiedzialności.

Druk: Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher Będzin Przygotowanie do druku: grafikaitp@gmail.com
Nakład: 3000 egzemplarzy Numer zamknięto: 15.09.2021 r.

W NUMERZE: Józefowi Sztabie
z powodu śmierci

Taty
wyrazy głębokiego współczucia 

składają:
Zarząd Powiatu Leżajskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku

POWIAT   4-8
– XXII Pielgrzymka Służb Mundurowych 

Województwa Podkarpackiego i XXII 
Dożynki Powiatowe

– Zlot Pojazdów Różnych Klamot 2021
– Imponująca kolekcja
– Środki ochrony osobistej dla piętnastu 

POZ z powiatu leżajskiego
– Przebudowa drogi w Łukowej zakończona
– I miejsce dla Starostwa Powiatowego 

w Leżajsku w konkursie Fundacji Szansa 
dla Niewidomych

OŚWIATA   9-11
– ZSL
– ZST
– SOSW

KULTURA  12-20
– Powiatowy Piknik Patriotyczny
– Niezwykła biografia kapitana von Eissa
– Muzeum Ziemi Leżajskiej na Festiwalu 

Kultury Lasowiackiej EtnoLas
– Odnaleźć siebie… – kolejna edycja Wy-

stawy Prac Plastycznych Osób z Niepełno-
sprawnością

– Inauguracja roku kulturalnego we Fran-
ciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku

– Fundatorzy sztandaru leżajskiego oddzia-
łu Związku Strzeleckiego z 1927 r., cz. 2: 
M-Ż

– Wspomnienia lat szkolnych w legitymacji 
uczniowskiej

SPORT   21-23
– II Bieg o Kwiat Azalii
– Dobra passa Azalii
– Nowe władze klubu MZKS Pogoń Leżajsk
– Podsumowanie Powiatowej Ligi 2021

PODRÓŻE   24-25
– Cmentarz Obrońców Lwowa

ABC BEZROBOTNEGO   26

BLOK REKLAMOWY   27-28

KURIER POWIATOWY n nr 9/2021 (199)2



Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

XLI sesja Rady 
Powiatu Leżajskiego

4 sierpnia w sali obrad Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku odbyła się 
XLI sesja Rady Powiatu. 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu 
z XL sesji radni zapoznali się z:
n sprawozdaniem z działań podejmowanych 

przez nadzór wodny na obszarze Powiatu 
Leżajskiego za rok 2020;

n informacją o przebiegu wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 
za I półrocze 2021 r.;

n informacją o przebiegu wykonania planu 
finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za 
I półrocze 2021 r.;

n informacją Zarządu Powiatu o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 
2021 r.

W trakcie spotkania radni podjęli również 
następujące uchwały:
n uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr 

XXXV/201/2021 Rady Powiatu Leżajskie-
go z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych przezna-
czonych na realizację tych zadań w 2021 r.;

n uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na po-
wierzenie przez Powiat Leżajski Gminie 
Leżajsk prowadzenia zadania publicznego;

n uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Powiatu Leżajskie-
go;

n uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Powiatu na 2021 r.
Po głosowaniu nad uchwałami radni wy-

słuchali sprawozdań z działalności Komisji 
stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I pół-
rocze 2021 r. Następnie starosta przedsta-
wił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym.

.
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Pielgrzymkę rozpoczęła polo-
wa msza święta, której przewod-
niczył biskup pomocniczy Archi-
diecezji Przemyskiej Stanisław 
Jamrozek. Nabożeństwo poprze-
dził uroczysty przemarsz forma-
cji mundurowych ulicą Mickie-
wicza spod Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku.

Na uroczystość przybyły na-
stępujące służby mundurowe: 
Wojsko Polskie – 21 Brygada 
Strzelców Podhalańskich repre-
zentowana przez 16 Batalion Sa-
perów z Niska, Wojska Obro-
ny Terytorialnej – 32 Batalion 
Lekkiej Piechoty z Niska, Służ-
ba Więzienna, Bieszczadzki Od-
dział Straży Granicznej, Izba 
Administracji Skarbowej, Cen-
trum Operacji Lądowych – Do-
wództwo Komponentu Lądowe-
go im. gen. Andersa z Krakowa, 
Policja, Państwowa Straż Pożar-

na, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Jednostka Strzelecka 2035 z Le-
żajska oraz klasa wojskowa i po-
żarnicza z Zespołu Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, Straż Ochrony 
Kolei, Nadleśnictwo Leżajsk, 
Straż Miejska oraz inne służby 
noszące mundur. Z racji, iż piel-
grzymka połączona jest z Dożyn-
kami Powiatowymi, brały w niej 
udział również delegacje wień-
cowe z Gminy Grodzisko Dol-
ne, Gminy Nowa Sarzyna, Gmi-
ny Leżajsk i Gminy Kuryłówka 
– łącznie 25 sołectw z wieńcami 
dożynkowymi.

Ponadto w wydarzeniu wzię-
li udział zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się: po-
seł na Sejm RP Jerzy Paul, Wi-
cewojewoda Podkarpacki Jolan-
ta Sawicka, Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackie-
go Stanisław Kruczek, radni Sej-

miku Województwa Podkarpa-
ckiego: Karol Ożóg i Mieczysław 
Tołpa, Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek, Członek Zarządu 
Powiatu Leżajskiego Krzysztof 
Trębacz, Przewodniczący Rady 
Powiatu Leżajskiego Adam Wy-
laź wraz z wiceprzewodniczący-
mi, wójtowie i burmistrzowie, 
komendanci policji i straży po-
żarnej z terenu województwa 
oraz dowódcy pozostałych służb 
mundurowych, samorządowcy, 

radni powiatowi i gminni, dy-
rektorzy instytucji powiatowych, 
gminnych i szkół, kierownicy jed-
nostek, przedsiębiorcy, przedsta-
wiciele duchowieństwa oraz or-
ganizacji społecznych, a także 
pielgrzymi przybywający w tym 
dniu do sanktuarium.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Le-
żajsku oraz członkowie Jednostki 
Strzeleckiej 2035 i ratownicy me-
dyczni ze Szpitalnego Oddziału 

XXII Pielgrzymka Służb Mundurowych 
Województwa Podkarpackiego 
i XXII Dożynki Powiatowe

Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Pod-
karpackiego i Dożynki Powiatowe, odbywające się co-
rocznie 8 września w Święto Narodzenia Matki Bożej, 
przyciągają do Leżajska rzesze pielgrzymów. Dzień ten 
jest zarówno zwieńczeniem całorocznego trudu pracy 
rolników, z wielkim oddaniem uprawiających ziemię, jak 
również świętem tych, którzy tej ziemi bronią i strzegą 
bezpieczeństwa jej mieszkańców.
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poszczególnych służb munduro-
wych, instytucji samorządowych 
oraz gmin złożyli symbolicz-
ne dary jako wyraz wdzięczno-
ści Matce Boskiej za otrzyma-
ne łaski. Po zakończeniu liturgii 
uczestnicy dożynek udali się na 
ciepły posiłek przy Franciszkań-
skim Ośrodku Kultury, gdzie od-
był się dalszy ciąg uroczystości, 
podczas którego wystąpił Ze-
spół „Brzozoki” z Brzózy Kró-
lewskiej.

Organizatorzy składają po-
dziękowania za pomoc przy or-
ganizacji następującym firmom 
i instytucjom: Zakładowi Mięs-
nemu Smak Górno, Piekar-
ni PSS Społem w Leżajsku, Fir-
mie „ORZECH” z Kolbuszowej, 
Podkarpackiemu Centrum Hur-

towemu Agrohurt z Rzeszo-
wa, ZPOW „Hortino” Sp. z o.o. 
w Leżajsku, Browarowi w Leżaj-
sku Grupa Żywiec S.A., Komen-
dzie Powiatowej Policji w Le-
żajsku, Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku, Jednostce Strzele-
ckiej 2035 z Leżajska, harcerzom 
z Komendy Hufca Leżajsk, Spe-
cjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
-Wychowawczemu w Leżajsku, 
Miejskiemu Zakładowi Komu-
nalnemu w Leżajsku, gminnym 
ośrodkom kultury, Zespołowi 
Szkół Technicznych w Leżajsku, 
Zespołowi Szkół Licealnych, SP 
ZOZ w Leżajsku i Zarządowi 
Dróg Powiatowych w Leżajsku.

GD
Fot. Wacław Padowski

Ratunkowego w Leżajsku. Go-
spodarzem tegorocznych Doży-
nek Powiatowych była Gmina 
Grodzisko Dolne, reprezento-
wana przez Wójta Gminy Jacka 
Chmurę, oraz starostów doży-
nek: Martę i Krzysztofa Dąb-
ków. Posługę liturgiczną mszy 
św. pełnił Bieszczadzki Oddział 
Straży Granicznej oraz Jednost-
ka Strzelecka 2035 z Leżajska, 
zaś o oprawę muzyczną zadbała 
Orkiestra Wojskowa z Rzeszo-
wa. Akcentami podkreślającymi 

wagę i nadzwyczajny charakter 
celebrowanego wydarzenia były: 
odnowienie Aktu Zawierzenia 
Służb Mundurowych Matce Bo-
skiej Leżajskiej, który odczytał 
Podkarpacki Komendant Wo-
jewódzki PSP nadbryg. Andrzej 
Babiec oraz Modlitwa Rolnika 
do Matki Bożej Leżajskiej od-
czytana przez starostę tegorocz-
nych dożynek.

W trakcie nabożeństwa biskup 
poświęcił przyniesione wieńce 
dożynkowe, a przedstawiciele 
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Pojazdy mające status za-
bytków, ledwo zipiące rzęchy, 
odpicowane old schoolowe 
bryki, motocykle, rowery, 
traktory, słowem: wszyst-
ko, co jeździ i najlepiej jeśli 
ma więcej niż dwadzieścia 
lat – takich atrakcji może 
dostarczyć tylko Zlot Pojaz-
dów Różnych KLAMOT, który 
już po raz drugi 7-8 sierpnia 
przyciągnął rzesze pasjona-
tów motoryzacji i dobrej za-
bawy.

W pierwszym dniu wydarzenia 
odbyły się niezwykle żywiołowe 
koncerty zespołów rockowych: 
The Side oraz gwiazdy polskiego 
rocka, która w tym roku obcho-
dzi 35-lecie działalności, Farben 
Lehre. Koncerty zgromadziły 
ogromną publiczność, która ba-
wiła się znakomicie. Niedziela, 
czyli drugi dzień zlotu, upłynęła 
pod znakiem rodzinnych rozry-
wek i motoryzacji. Towarzyszy-
ła jej żywiołowa muzyka góralska 
w wykonaniu gwiazdy wieczo-
ru, zespołu Pogwizdani. Nieco 
wcześniej wystąpili młodzi arty-
ści z rzeszowskiego zespołu z wo-
kalistką Olą Kędrą, chór mę-
ski Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kuryłówce i Orkiestra Dęta. 
Odbyły się również pokazy w wy-
konaniu policji konnej oraz po-
kazy „Strongman”. 

Organizatorzy zarejestrowa-
li około 400 pojazdów do udzia-
łu w wydarzeniu, więc publicz-
ność zdecydowanie miała czym 
nacieszyć oczy. Najstarszy zare-

ZLOT POJAZDÓW RÓŻNYCH

KLAMOT 2021

jestrowany motocykl pochodził 
z 1942 r., samochód – z 1963 r., 
ciągnik rolniczy – z 1948 r., ro-
wer – z 1908 r. oraz wiele innych 
perełek, obok których nie można 
było przejść obojętnie. 

A kto nie mógł uczestniczyć 
w zlocie, ten może obejrzeć na 
stronie Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kuryłówce galerię zdjęć 
z wydarzenia.

GOK Kuryłówka
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Pomysłodawcą stworzenia ko-
lekcji był ojciec Tadeusza, za-
wodowo kierowca autobusów 
od 1972 r., który często zabierał 
syna w trasę. Imponująca kolek-
cja liczy obecnie ponad 260 mo-
deli, a jej zgromadzenie trwało 
20 lat, a mimo to jej właściciel 
doskonale pamięta, który mo-
del ją zapoczątkował: Tak, oczy-
wiście, że pamiętam. Był to model 
mercedes Benz 0303 Rhd.

Kolekcja była już prezentowa-
na w Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
a także w telewizji na antenie 
TVP Rzeszów oraz programu 
„Teleexpress”.

Kolekcjoner nie ustaje w sta-
raniach, aby powiększać swoje 
zbiory. Ponadto zbiera również 
różnego rodzaju gadżety zwią-
zane z autobusami, kalendarze 
oraz rozpoczął kolekcjonowanie 
najnowszych autokarów.

Imponująca kolekcja
W czasach sprzed Internetu kolekcjonerstwo, bez 
względu na to czy realizowane jako inwestycja czy jako 
hobby, było częścią stylu życia wielu z nas. A jak jest dzi-
siaj? Kolekcjonerstwo dotyczące dzieł sztuki wciąż ma 
się dobrze, ale czy przetrwało jako hobby? Jak najbar-
dziej. Być może nie na taką skalę, jak wcześniej, jednak 
wiele osób wciąż praktykuje tę formę rozwijania swoich 
zainteresowań. Jedną z nich jest mieszkaniec powiatu 
leżajskiego Tadeusz Baran, właściciel imponującej ko-
lekcji miniaturowych modeli autobusów.

Za każdą kolekcją kryje się 
ogrom zdobytej wiedzy, a po-
tencjał jeśli chodzi ciekawost-
ki i historię związany z kolek-
cjonerstwem jest nieskończony, 
zaś samo kolekcjonowanie uczy 
też doskonałej organizacji. Ta-
deusz Baran dostrzega również 
inne wartości oraz korzyści z ko-
lekcjonowania: Kolekcjonowa-
nie sprawiło, że nawiązałem dużo 

kontaktów z różnymi przewoźni-
kami i czasem jestem zaproszony 
na różne sesję zdjęciowe. Pozwoli-
ło mi stać się bardziej otwartym na 
ludzi i chętniej podejmować roz-
mowę z nimi. A poza tym, bardzo 
podobają mi się autobusy i chciał-
bym być kierowcą jednego z nich, 
ale ze względu na mój stan zdro-
wia jest to niemożliwe.

NN Fot. Archiwum Tadeusza Barana

W lipcu 2021 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicz-
nych wykonując Dyspozycję Ministra Zdrowia przeka-
zała za pośrednictwem powiatu leżajskiego materiały 

z rezerwy strategicznej dla podmiotów udzielających świadczenia 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jako wsparcie 
w czasie pandemii Covid. Pracownicy biura zarządzania kryzy-

sowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku wydawali piętnastu 
POZ z terenu powiatu leżajskiego środki ochrony indywidual-
nej – półmaski filtrujące FFP2, rękawiczki jednorazowe, fartuchy 
włókninowe, gogle ochronne oraz środki do dezynfekcji – płyny 
do dezynfekcji.

SJ

Środki ochrony osobistej dla piętnastu POZ z powiatu leżajskiego
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Główny zakres robót obejmował: po-
szerzenie jezdni do podstawowej szeroko-
ści 5,50 m + dodatkowe poszerzenia na łu-
kach, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, 
poprawę geometrii drogi do normatywnych 
wymiarów, budowę elementów kanalizacji 
deszczowej z remontem istniejących rowów 
przydrożnych z przepustami pod koroną 
drogi, przebudowę zjazdów, budowę jedno-
stronnego chodnika, wymianę oznakowa-
nia, utwardzenie płytami ażurowymi terenu 
przed chodnikiem na wysokości OSP w Łu-
kowej. 

Inwestorem zadania był Powiat Leżajski, 
który również przygotował i złożył wniosek 

o dofinansowanie z Programu Przebudo-
wy Dróg Samorządowych. Całkowita war-
tość zadania to około: 1 950 369,98 zł. Kwota 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych: 1 105 274,00 zł

Pozostała kwotę zapewniły budżety Po-
wiatu Leżajskiego oraz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna w proporcji po 50%.

RI

Przebudowa drogi w Łukowej zakończona
Zakończono przebudowę odcinka 
drogi powiatowej nr 1241R Huci-
sko – Ruda Łańcucka – Przycho-
jec – Leżajsk w km 8+658-9+934 
w miejscowościach Łukowa i Ruda 
Łańcucka o długości 1,27 km do pa-
rametrów drogi klasy L (Lokalna).

Uczynienie Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku dostępnym dla osób z niepełnospraw-
nościami jest misją, którą urząd realizuje 
od dawna. Wśród dotychczasowych rozwią-
zań ułatwiających osobom niewidomym lub 
z dysfunkcją wzroku dostęp do urzędu są 
m.in.:
– możliwość wejścia do urzędu z psem asy-

stującym;
– szerokie korytarze umożliwiające swobod-

ne poruszanie się osobom z laską lub psem 
przewodnikiem bądź asystującym;

– kontrastowe oznakowanie schodów 
(pierwszy i ostatni stopień);

– oznakowanie oraz informacja głosowa 
w windzie (przyciski z oznaczeniem alfa-
betem Braille’a połączone z informacją 
głosową);

– wypukłe tabliczki z numerami pokoi;
– informacja głosowa wywołująca do Wy-

działu Komunikacji;

– dostosowana strona internetowa staro-
stwa oraz BIP, min. możliwość powiększa-
nia czcionki, zmienienia barw stron na ko-
lory o wysokim kontraście;
Ponadto pracownicy starostwa mający 

bezpośredni kontakt z interesantami odbyli 
w ubiegłym roku szkolenie pn. „Świat dotyku 
i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc 
niewidomym i niedowidzącym – zwiększe-
nie kompetencji i umiejętności otoczenia 
osób niepełnosprawnych”. Szkolenie było 
przeprowadzone przez Fundację Szansa Dla 
Niewidomych.

Urząd planuje również kolejne działania 
w tym zakresie, a są to:
– zapewnienie informacji na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku w sposób głoso-
wy;

– montaż kontrastowych oznaczeń szkla-
nych drzwi wejściowych.

.

I miejsce dla Starostwa Powiatowego w Leżajsku 
w konkursie Fundacji Szansa dla Niewidomych

Starostwo Powiatowe w Leżajsku otrzymało największą liczbę głosów w konkursie Idol Województwa Podkar-
packiego w kategorii „Urząd otwarty dla niewidomych” organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych 
i tym samym zakwalifikowało się do etapu krajowego.
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OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Celem projektu, jest zainspi-
rowanie do poznawania histo-
rii Polski, zwłaszcza dziejów pol-
skiego oręża oraz przybliżenie 
spraw Wojska Polskiego, jego 
zadań i sukcesów.

Z przygotowanych materiałów 
będą mogli korzystać zarówno 
żołnierze, którzy w czasie spot-
kań z uczniami przedstawią im 
charakter swojej służby, jak i na-

uczyciele, którzy z ich pomocą 
będą mogli urozmaicić prowa-
dzone zajęcia. 

A co bardzo ważne – dzięki 
multimedialnej formie „Kalen-
darz” będzie dostępny dla każde-
go w dowolnej chwili i miejscu, na 
komputerach czy smartfonach.

W „Kalendarzu z mundurem” 
zaznaczono najważniejsze daty 
z historii Polski, zwłaszcza te 

Dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych 
uczęszczających do klas technikum o spe-
cjalności spedytor, tegoroczne wakacje były 
bardzo pracowite. W ramach prowadzonego 
w szkole projektu „Spedytor na maksa!” ko-
lejna grupa (25 „spedytorów” z klas drugich) 
miała możliwość odbycia płatnego stażu 
u partnera projektu, tj. w firmie „STYRO-
PIANEX”. Staże wakacyjne poprzedzone 
były specjalistycznymi wykładami w zakre-
sie: kompetencji społecznych i uniwersal-
nych niezbędnych w pracy spedytora, współ-
praca w zespole pracowniczym, podział ról, 
odpowiedzialność za wyznaczone cele i za-
dania oraz sprawność i szybkość podejmowa-
nia decyzji spedytorskich pod presją czasu. 

W ramach stażu, oprócz doświadcze-
nia zawodowego uczniowie otrzymali rów-
nież stypendia stażowe, zwrot kosztów do-
jazdu oraz smaczne obiady w „Gospodzie 
u Więcławów”.

Zespół Szkół Licealnych w nowym projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej 

„Kalendarz z mundurem”

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku uczestniczy w nowym 
projekcie edukacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej „Ka-
lendarz z mundurem”. Druga edycja multimedialnego pro-
jektu edukacyjnego kalendarza z mundurem na rok szkolny 
2021/2022 właśnie się rozpoczęła.

związane z wysiłkiem wielu po-
koleń żołnierzy oraz dni, w któ-
rych przypadają święta jednostek 
wojskowych, rodzajów wojsk 
i dowództw. Wydarzenia takie 
jak Święto Lotnictwa Polskie-
go, Wojsk Lądowych czy Dzień 
Podchorążego dają sposobność 
mówienia o służbie pełnionej 
przez żołnierzy, specyfice róż-
nych jednostek wojskowych, no-
woczesnym sprzęcie czy wartoś-
ciach przyświecających kobietom 
i mężczyznom w zielonych, stalo-
wych lub granatowych mundu-
rach.

W wydarzeniu wziął udział 
Dyrektor Zespołu Szkół Liceal-

nych w Leżajsku Zbigniew Trę-
bacz, Ambasador ds. Promocji 3. 
Podkarpackiej Brygady Obrony 
Terytorialnej ppor. Waldemar 
Tłuczek (wicedyrektor Szkoły) 
oraz przedstawiciel 324. Kom-
panii Lekkiej Piechoty w Nisku 
plut. Aleksander Mroczka. Ko-
ordynatorem projektu z ramie-
nia szkoły jest nauczyciel historii 
Andrzej Benewiat.

Z okazji inauguracji drugiej 
edycji projektu oraz rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego Mini-
ster Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak przygotował okolicz-
nościowy list.

ZSL

25 spedytorów ukończyło wakacyjne staże w projekcie 

W czasie 38 dni stażowych uczniowie mie-
li za zadanie zapoznać się z podstawowymi 
działaniami spedytora omawianymi na zaję-
ciach w czasie lekcji, dotyczącymi organizacji 
przewozu ładunków.

Ze względu na panującą pandemię staże 
odbywały się w reżimie sanitarnym. 

W ostatnim dniu nastąpiło podsumowa-
nie pracy, uroczyste wręczenie zaświad-
czeń przez opiekunów staży oraz pamiątko-
we zdjęcie z opiekunami i właścicielem firmy 

„Styropianex” Pawłem Buciorem. Kilka dni 
później, dyrektor szkoły Zbigniew Trębacz 
pogratulował uczniom zakończenia staży 
oraz wręczył pozostałe certyfikaty uzyskane 
w trakcie realizacji projektu. 

Celem powyższych działań projektowych 
jest zwiększenie absolwentów szkoły na lo-
kalnym rynku pracy. 

Koordynatorzy:
Urszula Grzywna, Agnieszka Kolano

Spedytor na makSa!
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Opiekunowie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” informu-
ją zainteresowaną młodzież, iż trwa nabór do zespołu.

Zajęcia odbywają się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku. 

Lubisz tańczyć, śpiewać, chcesz wystąpić na scenie w barwnym 
stroju i otrzymać wielkie brawa za występ, chcesz poznać kulturę, hi-
storię, tradycje swojego regionu? Nie czekaj zapisz się do Zespołu.

ZPiT ZL

Aby jak najlepiej wykorzystać 
powrót do nauki stacjonarnej, 
systematycznie są remontowane 
i doposażane pracownie szkolne.

W trakcie tegorocznych waka-
cji wyremontowano pracownię 
samochodową oraz pracownię 

spawalniczą, do której plano-
wany jest zakup robota spawal-
niczego. Wcześniej zakupiony 
został symulator do nauki spa-
wania. Pozwala on na symula-
cję procesów spawania metoda-
mi: SMAG, MIG/MAG, TIG 

i działa w oparciu o technologię 
Wirtualnej Rzeczywistości wy-
korzystaną tak, aby jak najlepiej 
oddać realizm oraz precyzję pro-
cesu spawania.

Wyremontowano też i dopo-
sażono koleją pracownię przed-

miotów informatycznych, w któ-
rej powstały specjalistyczne 
stanowiska do nauki przedmio-
tów zawodowych (m.in.: pracow-
ni sieci komputerowych, pracow-
ni aplikacji komputerowych).

Z myślą o uczniach klas siód-
mych i ósmych szkół podstawo-
wych od września w Centrum 
Robotyki ZST odbywają się za-
jęcia z programowania robotów. 

ZST

Spotkania dla kandydatów do grupy tanecznej  
są od poniedziałku do czwartku  

w godz. 15:15-16:30,  
w auli B13 w ZST w Leżajsku.

Dodatkowe informacje: tel. 535 370 349
Informacje na temat zajęć grupy muzycznej 

i wokalnej: tel. 602 594 382

Nowy rok szkolny 
– nowe wyzwania

Rozpoczął się nowy rok 
szkolny, a wraz z nim nowe 
wyzwania, nowe projekty 
i pomysły. W Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku 
rozpoczęło naukę 1725 ucz-
niów, w tym 346 w klasach 
pierwszych. Utworzono dwa 
nowe kierunki: technik robo-
tyk oraz monter zabudowy 
i robót wykończeniowych 
w budownictwie. 

PROGRAMOWANIE ROBOTÓW
– zajęcia pozalekcyjne

PlATfORMA ARDDUINO
Roboty pRzemysłowe:
– KAWASAKI
– EPSON
– UNIVERSAl ROBOTS
– ABB

Zajęcia od 11 września 2021 r. godz. 10.00 w każdą sobotę 
w Centrum Robotyki ZST

Zapraszamy klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
zespół szkół technicznych im. t. kościuszki, tel. 17 240 61 07

Informacje na Microsoft Teams. Kod zespołu: skvw3gp
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Mimo wakacyjnego czasu, na-
uczyciele biorący udział w pro-
jekcie uczestniczyli w szeregu 
szkoleń zaproponowanych przez 
pedagogów specjalnych z tam-
tej placówki. W trakcie zajęć zo-
stały przedstawione prezentacje 
na temat innowacyjnych me-
tod pracy z uczniami autystycz-
nymi, między innymi: „Tera-
pia integracji sensorycznej przy 
użyciu tzw. worków sensorycz-
nych”. Nauczyciele zostali zapo-
znani z możliwościami i efekta-
mi „Terapii piaskiem i światłem 
dla uczniów z zaburzeniami be-
hawioralnymi”. Dodatkowo za-
prezentowano innowacyjną me-
todę pracy, tzw. „Teatr cieni”.

W trakcie wizyty nauczycie-
le zostali zapoznani z bazą loka-
lową szkoły litewskiej, w której 
duży nacisk kładzie się na przy-

jazność i przytulność środowiska 
edukacyjnego. W szkole znajduje 
się wiele miejsc służących relak-
sacji i odprężeniu uczniów. Pla-
cówka posiada klasę zdrowego 
stylu życia oraz klasopracownie, 
w których prowadzone są hydro-
terapia, relaksacja, fizjoterapia. 
Wszystkich uczestników spotka-
nia zachwyciły czarno-białe pra-
cownie sensoryczne, wyposażone 
w specjalny audiowizualny sprzęt 
stymulujący rozwój emocjonalny 
dzieci z autyzmem. Szkoła posia-
da piękne wnętrza ozdobione rę-
kodziełem wykonanym przez ucz-
niów, przy wsparciu tamtejszych 
nauczycieli specjalizujących się 
w pracy w drewnie. 

Podczas zajęć praktycznych, 
w ramach warsztatów twórczych, 
uczestnicy wykonali tzw. wisio-
rek komunikacyjny, przy uży-

Spotkanie projektowe na Litwie

Od 26 do 30 lipca nauczyciele Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Le-
żajsku brali udział w ostatnim spotkaniu partnerskim 
na Litwie. W ramach projektu Erasmus plus, C.H.A.N.G.E. 
partnerzy z Polski, Grecji, Włoch i Rumunii odwiedzili 
szkołę partnerską, która ma swoją siedzibę w mieście 
Kedainiai. Ze względu na ograniczenia pandemiczne 
szkoła turecka wzięła udział w spotkaniu on-line. 

ciu metody obrazkowej PECS. 
Piktogramy zostały przygotowa-
ne w dwóch językach: litewskim 
i angielskim, co dodatkowo za-
chęciło do komunikacji między 
zagranicznymi uczestnikami.

W trakcie spotkania, zostały 
również przeprowadzone war-
sztaty przyrodnicze przy asyście 
najstarszych uczniów tej szkoły. 
Partnerzy projektu wykonywali 
różne prace w drewnie, wycina-
li szablony drewnianych figurek 
a następnie je ozdabiali. W trak-
cie warsztatów wszyscy uczestni-
cy, przy użyciu specjalnej tech-
nologii, wykonali wielokolorowe 
wełniane słoje kwiatowe. Całość 
pracy zwieńczyło, wspólne wy-
konanie przestrzennego obrazu 
„Lato”, który dodatkowo ozdo-
bił korytarz szkolny.

Wszyscy uczestnicy tej projek-
towej wizyty wyjechali z Litwy 
z bagażem nowych doświadczeń 
inspiracji i pomysłów na pracę 
z uczniami ze specjalnymi po-
trzebami. Projekt C.H.A.N.G.E 
powoli dobiega końca, jednakże 
efekty spotkań, szkoleń, warszta-
tów, które odbyły się w ramach 
jego realizacji będą wdrażane 
i widoczne jeszcze długo w przy-
szłości. Mimo iż spotkania pro-
jektowe się zakończyły, wszystkie 
szkoły partnerskie kontynuują 
swoje działania na platformie e-
-Twinning, jak również na stro-
nie projektu C.H.A.N.G.E. 
Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do wirtualnych od-
wiedzin.

Monika Pęcak
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Punktualnie o godzinie 17.00 – w godzinę 
„W”, rozległy się syreny alarmowe, zostały 
odpalone race, a w niebo wypuszczono balony 
w barwach narodowych. Następnie zgroma-
dzonych przywitał Starosta Leżajski Marek 
Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej 
Jacek Kwieciński. W przemówieniu Starosta 
nawiązał do historii Powstania Warszawskie-
go, które było największym tego typu zrywem 
niepodległościowym Armii Krajowej oraz 
największą akcją zbrojną podziemia w oku-
powanej przez Niemców Europie.

W dalszej części pikniku kontynuowane 
były występy artystyczne. Na scenie zapre-
zentowali się: Jacek Piech z Nowej Sarzyny, 
grupa wokalno – kabaretowa „siódemka” 
z Sarzyny, zespół Cantilenae z Dębna. Zgro-
madzeni mogli również obejrzeć pokaz tań-
ca Boogie Woogie wykonany przez Maraton 
Boogie Giedlarowa, a także musical „Skrzy-
pek na dachu”, wystawiony przez artystów 
z Teatru Muzycznego „BROADWAY” dzia-
łającego przy GOK Giedlarowa.

Powiatowy Piknik Patriotyczny
1 sierpnia na placu przed Muzeum 
Ziemi Leżajskiej odbył się Powiato-
wy Piknik Patriotyczny z okazji 77. 
rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Wydarzenie rozpoczęło 
się kilkadziesiąt minut przed godzi-
ną 17.00 występem uczestników 
oraz pracowników Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Jelnej.

Na pikniku nie zabrakło dodatkowych 
atrakcji. Zebrani mieli możliwość obejrze-
nia prezentacji wozu strażackiego, policyj-
nego i wojskowego, którym na piknik przy-
była w pełnym uzbrojeniu 3 Podkarpacka 
Brygada Obrony Terytorialnej. Na amato-
rów dobrego jedzenia czekały grochówka 
przygotowana przez ZSL w Leżajsku, bigos 
przyrządzony przez firmę Smak Górno oraz 
specjały od Koła Gospodyń Wiejskich z Łu-
kowej. Ponadto swoje stoiska promocyjne 
zaprezentowały Jednostka Strzelecka 2035 
z Leżajska oraz harcerze Hufca Leżajsk, 
którzy zorganizowali gry i zabawy oraz ma-

lowanie twarzy dla dzieci. Najmłodsi chętnie 
korzystali również z dmuchanej zjeżdżalni. 
Podczas pikniku zainteresowani mogli zwie-
dzać wystawy muzealne, a także odpocząć 
w ogródku grillowym przygotowanym przez 
restaurację Dębnianka.

Piknik patriotyczny został zorganizowa-
ny przez Muzeum Ziemi Leżajskiej i Powiat 
Leżajski we współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury Gminy Leżajsk. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem sprawował Staro-
sta Leżajski Marek Śliż.

MZL
Fot. Dawid Wiech
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Partnerami wydarzenia byli:
– Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, 
– OSP Biedaczów – Gwizdów,
– 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej,
– Jednostka Strzelecka JS 2035 funkcjonująca 

przy Zespole Szkól Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku,

– Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Le-
żajsk,

– kibice Pogoni Leżajsk.

Organizatorzy składają podziękowania spon-
sorom, tj.: Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, 
Browarowi Leżajsk, Firmie Rutkowski & Trębacz, 
Zespołowi Szkół Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku, firmie Smak Górno, Podkarpa-
ckiemu Centrum Hurtowemu AGROHURT S.A., 
firmie Allmat skład materiałów budowlanych, 
firmie Stanley.
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Wojskowa rodzina
Głównym tematem poniższe-

go artykułu jest Hermann Eiss 
– młody i doskonale zapowiada-
jący się oficer, który przyszedł 
na świat w rodzinie zasłużone-
go wojskowego. Jego ojcem był 
bowiem Alexander Eiss (1832-
1921) pochodzący ze we wsi 
Písečné koło Jemnic na Mora-
wach będących wówczas pod 
panowaniem habsburskim. Po 
ukończeniu sześciu klas gimna-
zjum Alexander wstąpił do woj-
ska i dał się poznać jako dziel-
ny żołnierz w czasie wojen, które 
Austria toczyła z Włochami w la-
tach 1848-1849 i 1859 oraz 1866. 
W trakcie ostatniej z tych kam-
panii wsławił się w słynnej bitwie 
pod Custozzą. Za swoje boha-
terstwo otrzymał bardzo wyso-
kie oznaczenie – Order Żelaznej 
Korony III klasy, a w roku 1884 
szlachectwo i dziedziczny tytuł 
Rittera (‘kawalera’, dosł. ‘ryce-
rza’). Służył w Wiedniu i Brnie, 
a przejściowo także w Radymnie 
i Przemyślu. W roku 1895 mu-
siał, ze względu niemal całkowi-
tą utratę wzroku, przejść w stan 
spoczynku. Dwanaście lat póź-
niej otrzymał awans na stopień 
generała brygady (niem. Gene-
ralmajor). Żoną Alexandra była 
Maria Fried (1856-1930), któ-
ra urodziła mu piątkę dzieci. 
Syn tego małżeństwa, Hermann, 
stracił życie jesienią 1914 roku 
w dramatycznych walkach nad 
Sanem koło Leżajska…

Błyskawiczna kariera
Hermann Eiss urodził się  

12 kwietnia 1881 roku w Oło-
muńcu na Morawach. Uczęszczał 

do niższej i wyższej wojskowej 
szkoły realnej, po czym wstąpił 
do Technicznej Akademii Woj-
skowej, którą ukończył z dobrym 
wynikiem. W 1901 roku wcielo-
ny został do 8. Batalionu Pionie-
rów stacjonującego w Terezinie. 
Cztery lata później trafił do 13. 
Batalionu Pionierów w Komar-
nie. Następnego roku rozpoczął 
dwuletni kurs dla wojskowych bu-
downiczych w Wiedniu, w które-
go trakcie awansował do stopnia 
porucznika. Jesienią 1907 roku 
rozpoczął dwuletnią służbę w wy-
dziale budowlanym XI Korpusu 
we Lwowie. Następnie otrzymał 
przydział do 5. Batalionu Pio-
nierów stacjonującego w Krems 
i służył w nim do 1912, kiedy prze-
niesiony został do 2. Batalionu 
Saperów stacjonującego w tym 
samym garnizonie. Jesienią 1913 
roku Hermann awansował do 
stopnia kapitana, a w kwietniu 
1914 roku trafił do 14. Batalionu 
Saperów w Trydencie, obejmując 
dowództwo 1. kompanii. W cza-
sie tej krótkiej, trzynastoletniej 
kariery służył w aż pięciu jednost-
kach, a w latach poprzedzających 
wojnę zmienił formację z pionier-

skiej na saperską. Na czym po-
legała różnica między nimi? Za-
daniem pionierów była budowa 
mostów prowizorycznych i sta-
łych oraz przeprawianie wojsk 
przez rzeki, itp. Saperzy nato-
miast zajmowali się budową for-
tyfikacji polowych (mieli więc na 
wyposażeniu narzędzia ziemne, 
do obróbki drewna i kamienia), 
oraz materiałami wybuchowymi. 
Służba w batalionach saperów 
i pionierów wymagała sporej wie-
dzy i ponadprzeciętnych zdolno-
ści technicznych. W czasie wojny 
z batalionów saperów i pionierów 
wydzielono pojedyncze kompa-
nie, które przydzielono poszcze-
gólnym korpusom. Jak nietrud-
no się domyślić, rola jednostek 
technicznych ogromnie wzrastała 
wtedy, gdy front stabilizował się, 
oraz wtedy, gdy żołnierze poko-
nać mieli przeszkodę wodną.

Krwawy październik nad Sanem
W październiku 1914 taką 

przeszkodą dla wojsk austro-
-węgierskich był San, na któ-
rego prawym brzegu umocnili 
się Rosjanie. Dowódca 4. Ar-
mii, arcyksiążę Józef Ferdynand 
Habsburg, rozkazał podległym 
mu jednostkom sforsować rze-
kę i kontynuować ofensywę na 
wschód. Jak miało się wkrót-
ce okazać, było to zadanie nie-
możliwe do wykonania. Ope-
rujący w rejonie Leżajska XIV 
Korpus tej armii wyznaczył do 
przeprawy 8. Dywizję Piechoty 
złożoną w głównej mierze z puł-
ków tyrolskich strzelców cesar-
skich (zob. „Kurier Powiatowy” 

6/2021), wspartą przez poło-
wę 3. Dywizji Piechoty ze słyn-
nym 28. Pułkiem Piechoty (zob. 
„Kurier Powiatowy” 11/2020). 
14 października udało się Au-
striakom przerzucić niemałe siły 
na przyczółek utworzony na po-
lach między Rzuchowem a Pi-
skorowicami, lecz opór Rosjan 
tężał, a łąki stopniowo zalewał 
wezbrany San. Coraz trudniejsze 
było dostarczanie amunicji. Wo-
bec niekorzystnego obrotu sytu-
acji nocą z 15 na 16 października 
rozpoczęto ewakuację przyczół-
ka. W całym tym przedsięwzięciu 
ogromną rolę odegrali pionierzy, 
którzy z poświęceniem przepra-
wiali piechurów na stalowych ło-
dziach. Łodzie te fachowo na-
zywa się pontonami, ponieważ 
służyły one przede wszystkim 
budowie mostów (wyraz pon-
ton wywodzi się z łacińskiego 
pons ‘most’). Pionierów wydat-
nie wsparli w przeprawie także 
żołnierze bratniej broni, czyli sa-
perzy. Według meldunku kapita-
na von Eissa, który przed połu-
dniem 16 października przesłał 
dowództwu 8. Dywizji, przepra-

Niezwykła biografia 
kapitana von Eissa
W literaturze pięknej i źródłach pamiętnikarskich doty-
czących Austro-Węgier pojawia się dość często motyw 
Żyda, który drogą przekupstwa unika poboru do wojska. 
Przed 1918 rokiem w naszej części Europy panowało 
powszechne przekonanie, niepozbawione zresztą pod-
staw, że przedstawiciele tej nacji preferowali bezpieczną 
służbę na tyłach, w kwatermistrzostwie czy taborach. 
Przykład, który przedstawię poniżej, zadaje kłam ste-
reotypowi Żyda dekownika. Hermann von Eiss (jest to fotomon-

taż, ponieważ pierwsze od lewej 
odznaczenie to Order Żelaznej Korony, 
przyznany von Eissowi pośmiertnie)

Grobowiec rodziny von Eiss
Rotunda upamiętniająca żydowskich żołnierzy c.k. armii 
poległych w I wojnie światowej
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wił się na prawy brzeg Sanu, by 
ustalić, które jednostki pozosta-
ły jeszcze na miejscu. Było tam 
około 6-7 kompanii. Eiss pisał, 
że mimo dużych strat w podle-
gającej mu kompanii kontynuu-
je ewakuację na sześciu dwuczęś-
ciowych pontonach. Zapewne 
robił to świetnie, ponieważ miał 
za sobą wiele lat służby w jed-
nostkach pionierskich. Niestety, 
Hermann poległ jeszcze tego sa-
mego dnia.

W uznaniu niezwykłego zaan-
gażowania w tę akcję i odważne-
go zachowania w obliczu wroga 
odznaczony został Orderem Że-
laznej Korony III klasy z deko-
racją wojenną (jak niegdyś jego 
ojciec), lecz pośmiertnie. Nie wie-
my dokładnie, gdzie spoczął, ale 
pewną wskazówkę odnaleźć moż-
na w dzienniku podporucznika 
Alojza Goriupa, który krótko po 
apogeum październikowych walk 
wędrował po zachodnim brzegu 
Sanu. Pisał on: „Byłem przy gro-
bie jakiegoś kapitana. Drewniany 
krzyż, a na nim słowa: Dem edlen 
Hauptmann von Eltz – von sei-
nen Kamarden” (dosł. Szlachetne-
mu kapitanowi von Eltz – towarzy-
sze). Cytuję wydanie drukowane 
dziennika, ale jestem przekonany, 
że nieprecyzyjnie odczytano z rę-
kopisu nazwisko pochowanego 
i chodzi tu o kapitana von Eissa.  
Fakt, że umieszczono na jego gro-
bie krzyż, daje się wyjaśnić tym, 
że był to bardzo powszechny spo-
sób oznaczania grobów, niezależ-
ny od wyznania. Niewykluczone 
też, że podwładni Eissa nie wie-
dzieli, że jest on Żydem. 

Zwłoki Hermanna ekshu-
mowano już 13 lipca 1915 roku 
i przewieziono do Wiednia. Fakt 
ten jest niezwykle zadziwiający. 
Stało się to niecały miesiąc po 
ustaniu wiosennych walk nad Sa-
nem, ale rejon Leżajska znajdo-
wał się wciąż na tyłach walczącej 
armii. Oznacza to, że Alexander 
von Eiss najpewniej wykorzystał 
swoje wpływy w kręgach wojsko-
wych, by otrzymać od jednostek 
tyłowych pozwolenie na poszuki-
wania grobu i wydobycie zwłok 
syna, a potem ich przewóz, za-
pewne koleją. Drugim niezwy-
kłym aspektem tej sprawy jest to, 
że religia żydowska w zasadzie za-
brania ekshumacji i dopuszczal-
na jest ona tylko w szczególnych 
przypadkach. Prawdopodobnie 
grób wykopano w miejscu zale-
wanym przez San lub na osuwa-
jącej się skarpie, co groziło znisz-
czeniem miejsca pochówku przez 
siły przyrody. Takie okoliczności 
uzasadniają ekshumację.

Rodzeństwo
Wspomniałem, że Hermann 

miał czwórkę rodzeństwa: dwie 
starsze siostry i dwóch młodszych 
braci. Jak potoczyły się ich losy? 
Najstarsza z rodzeństwa, Helene, 
wyszła za pracownika biurowego 
Theodora Fischera. Data i miej-
sce jej śmierci nie są znane. Ko-
lejna z sióstr, Ottilie von Eiss, wy-
szła za mąż za doktora medycyny 
Rosenbauma, pracownika Pol-
skich Kolei Państwowych i zmar-
ła w Stanisławowie w okresie mię-
dzywojennym. Młodszy o dwa 
lata Karl był z zawodu kupcem. 

W czasie I wojny światowej słu-
żył jako kadet, a następnie ofi-
cer rezerwy w bitnym 3. Pułku 
Tyrolskich Strzelców Cesarskich. 
Przeszedł do historii jako jedy-
ny zdobywca Złotego Medalu za 
Odwagę zarówno w wersji dla 
zwykłych żołnierzy, jak i dla ofice-
rów. Ponadto otrzymał on Srebr-
ny Medal za Odwagę I i II klasy. 
Odznaczenia te stanowią dowód 
jego nieprzeciętnego męstwa. 
Karl zmarł jako ostatni z rodzi-
ny, lecz nieznane jest jego miej-
sce pochówku. Najmłodszy z ro-
dzeństwa, Otto, podobnie jak 
Hermann, był oficerem zawo-
dowym. Urodził się 10 września 
1885 w Wiedniu i służył jako pod-
porucznik w 8. Batalionie Pionie-
rów. Zmarł na gruźlicę w 1. Szpi-
talu Garnizonowym w Wiedniu 
wkrótce po swoich dwudziestych 
trzecich urodzinach.

Współczesne post sctiptum
Przez ostatnie lata trafia-

łem na drobne wzmianki na te-
mat Hermanna von Eissa, które 
jednak nie pozwalały mi napisać 
spójnej biografii. Niejednokrot-
nie przypadkiem dowiadywałem 
się czegoś więcej o jego rodzinie 
i uświadamiałem sobie, jak nie-
zwykła była jej historia. Sporym 
przełomem okazała się książ-
ka Georga Gauguscha na temat 
żydowskich mieszczan Wiednia. 
W książce tej wskazano miejsce 
pochówku rodziny von Eiss na 
Cmentarzu Centralnym w Wied-
niu. Po kilku trudnych pande-
micznych miesiącach dane mi 
było ponownie odwiedzić to mia-

sto. W Archiwum Państwowym 
dotarłem do obszernych akt oso-
bowych Alexandra i Herman-
na, a chwilę później ruszyliśmy 
z kolegą na wspomniany cmen-
tarz. Znaliśmy dokładny „adres” 
grobu: część żydowska, kwate-
ra 51, rząd 1, grób 56. A jednak 
przeszliśmy obok, nie zauwa-
żywszy go. Uznałem, że wskaza-
nia są niedokładne i zagłębiłem 
się w kwaterę, lawirując mię-
dzy nagrobkami. Bardziej meto-
dyczny był mój kolega, Tomasz 
Woźny, który zaczął liczyć groby 
w pierwszym rzędzie i po chwi-
li wezwał mnie do siebie. Spod 
połamanych gałązek, suchych li-
ści i piasku wyłoniło się słowo 
„Ritter” wyryte na leżącej nie-
mal płasko tablicy. Kawałkami 
tektury i rękami usunęliśmy li-
ście i piasek, następnie polali-
śmy tablicę wodą z cmentarne-
go ujęcia, odkrywając, że razem 
z Hermannem (imię hebrajskie 
Chaim) spoczywają jego rodzi-
ce i brat Otto (Zew). W sku-
pieniu wczytywaliśmy się w roz-
budowane niemieckie epitafia. 
Zrobiliśmy kilka zdjęć, a chwilę 
później odwiedziliśmy także nie-
odległą rotundę upamiętniającą 
żydowskich wojskowych c.k. ar-
mii – na jednej z tablic w jej wnę-
trzu wyryto nazwisko Hermanna 
von Eissa. Czasu na kontempla-
cję było jednak niewiele – od za-
chodu nadchodziła burza…

Eissowie byli rodziną niezwy-
kle zasłużoną dla „starej Au-
strii”. Ród ten wygasł zapewne 
wraz ze śmiercią Karla i raczej 
mało kto o nim dziś pamięta. 
A przecież losy Eissów – Żydów 
w służbie katolickich władców 
– są fascynującą lekcją pogma-
twanej historii Europy Środko-
wej. Nie będzie chyba wielką 
przesadą stwierdzenie, że rodzi-
na ta miała bohaterstwo zako-
dowane w genach, a najlepszym 
tego wyrazem – ilustracją całko-
witego oddania służbie – jest wy-
czyn Hermanna, którego doko-
nał nad Sanem 16 października 
1914 roku…

Sławomir Kułacz
Źródła (wybór)
Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsar-
chiv, Wien: Qualifikationslisten, Kt. 554.
Gaugusch G., Wer einmal war. Das jüdis-
che Grossbürgertum Wiens 1800-1938. 
A-K, Wien 2011.
Schmidl E.A., Habsburgs jüdische Soldaten 
1788-1918, Wien 2014.

Podziękowanie
Dziękuję Łukaszowi Lewickiemu za do-
tarcie do książki Gauguscha, Tomaszo-
wi Woźnemu za pomoc przy odszukaniu 
i uporządkowaniu grobu Eissów, a Tere-
sie Klimowicz za tłumaczenie z języka he-
brajskiego.

Meldunek kpt. Eissa z 16 października 1914, prawdopodobnie ostatni
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Sam festiwal EtnoLas zakładał blisko 50 
wydarzeń w ponad 15 lokalizacjach przez 
9 dni, podczas których tematem przewod-
nim była kultura lasowiacka. Jest to nowy fe-
stiwal na imprezowej mapie Podkarpacia. 

27 sierpnia w muzeum odbyły się warszta-
ty zabawkarskie dla dzieci oraz dla seniorów. 
Myślą przewodnią zajęć był motyw serca la-

sowiackiego. Warsztaty połączone były ze 
zwiedzaniem ekspozycji muzealnych: Histo-
rii miasta i regionu oraz Etnograficzno-za-
bawkarskiej.

Natomiast 28 sierpnia w Stalowej Woli na 
placu Piłsudskiego na dwóch stanowiskach 
placówka organizowała warsztaty dot. kul-
tury lasowiackiej oraz brała udział w jarmar-

ku, podczas którego promowała swoją dzia-
łalność oraz tradycyjne drewniane zabawki, 
które sama wytwarza w swojej siedzibie. 

Muzeum Ziemi Leżajskiej dziękuje 
uczestnikom warsztatów oraz wszystkim za-
interesowanym punktem promocyjnym pla-
cówki w Stalowej Woli.

MZL

Muzeum Ziemi Leżajskiej 
na I Festiwalu Kultury Lasowiackiej EtnoLas

W dniach 27 i 28 sierpnia br. Muzeum Ziemi Leżajskiej wzięło udział w I Festiwalu Kultury Lasowiackiej EtnoLas 
prezentującym tradycje oraz współczesne oblicza kultury lasowiackiej.

Fot. Gabriela Joniec

Wystawa gościła w Muzeum Ziemi Leżajskiej i wzięło w niej 
udział kilkanaście placówek z terenu powiatu: WTZ w Leżajsku, 
ŚDS w Sarzynie, ŚDS w Jelnej, DPS im. Józefa Żurawia w Brzó-
zie Królewskiej, DPS w Piskorowicach-Mołyniach, DDP Senior+ 
w Przychojcu, ŚDS w Laszczynach z filią w Zmysłówce, DDP w No-
wej Sarzynie, ZAZ w Nowej Sarzynie, ŚDS w Starym Mieście, 
NORW i Przedszkole Specjalne w Nowej Sarzynie.

Wystawa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i była dosko-
nałą okazją do spojrzenia na osoby z niepełnosprawnościami nie 
poprzez pryzmat trudności, z którymi się zmagają, ale poprzez ich 
twórczość artystyczną, która w dużej mierze pełni funkcję terapeu-
tyczną i jest swoistym narzędziem komunikacyjnym dla wielu z nich.

ŚDS Jelna

Odnaleźć siebie…
– kolejna edycja Wystawy 
Prac Plastycznych Osób 
z Niepełnosprawnością
Mieszkańcy powiatu leżajskiego już 
po raz piąty mieli okazję obejrzeć 
Wystawę Prac Plastycznych Osób 
z Niepełnosprawnościami, którą 
zorganizowało Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne „WEKTOR”.
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3 września, o godz. 16.30, Eu-
charystią w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, 
pod przewodnictwem o. Klaudiu-
sza Barana OFM, Kustosza Sank-
tuarium, ośrodek zainaugurował 
kolejny rok kulturalny. O. Barty-
meusz Kędzior, dyrektor FOK-u, 
zachęcał w kazaniu, by „odkry-
wać życie z pasją na wzór Jezusa 
Chrystusa”. Tak, by w każdej pa-
sji, w każdym talencie, w tym co 
robimy ukazywała się Jego chwa-
ła, bo do tego jako ludzie wierzą-
cy jesteśmy powołani”. Działal-
ności FOK-u przyświeca również 
idea dotarcia z Ewangelią na róż-
norakie sposoby do jak najwięk-
szej liczby osób.

Jedną z takich form dotar-
cia jest Akademia Filozofii i Te-
ologii. Powstała ona już kilka lat 
temu z wyraźnej potrzeby eduka-
cji i rozwoju w zakresie filozofii 
oraz teologii, szczególnie wśród 
ludzi świeckich. Biorą w niej 
udział przede wszystkim oso-
by dorosłe, a co ważne, wiek ani 
wykształcenie słuchaczy nie mają 
znaczenia. Zarówno teologia, jak 
i filozofia pomagają im w rozwoju 
duchowym. Dlatego ośrodek pro-
ponuje systematyczne i dogłęb-
ne poznawanie tego, w co wierzą. 
Zajęcia odbywają się raz w mie-
siącu, w piątek i sobotę. Jako wy-
kładowców FOK gościł już wielu 
znamienitych filozofów i teolo-
gów, jak choćby: dr. hab. Marci-
na Majewskiego (teologia biblij-
na), ks. dr. Wojciecha Barana, 
o. dr. Aniceta Gruszczyńskiego 
OFM, o. dr. Damiana Sochackie-
go OCD, o. dr. Marcina Drąga 
OFM Conv. Oprócz wykładów 
odbywają się rozmaite ćwiczenia, 
a także filozoficzno-teologiczne 
dyskusje przy aromatycznej ka-
wie w kawiarni FOK Cafe, w któ-
rej mogą przyjemnie spędzić czas 
również rodzice oczekujący na 

Inauguracja roku kulturalnego 
we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku

Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku to wyjąt-
kowe miejsce, gdzie promowane są wartości chrześci-
jańskie i franciszkańskie wśród ludzi w każdym wieku. 
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. FOK, poza organiza-
cją różnego rodzaju zajęć dla każdej grupy wiekowej, ot-
warty jest na współpracę z innymi instytucjami. W ko-
lejnym roku kulturalnym ma, wiele propozycji zarówno 
dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

dzieci uczestniczące w Akademii 
Odkrywcy. Kawiarnia czynna jest 
każdego dnia w godzinach 16.00-
20.00, a w bieżącym roku zyskała 
dodatkową przestrzeń w postaci 
przestronnego tarasu ze stolika-
mi oraz ogród sensoryczny, z wy-
godnymi leżakami, ławeczkami 
i innymi siedziskami. 

Wraz z początkiem września 
swoje zajęcia rozpoczęła Aka-
demia Odkrywcy, czyli inno-
wacyjny projekt, który powstał 
w FOK-u kilka lat temu. Po-
mysł zrodził się z myślą o dzie-
ciach i trwa do dzisiaj. Nadrzęd-
nym celem tego programu jest 
tworzenie przestrzeni do roz-
woju pasji, talentów i zaintere-

sowań dzieciaków. Udział w te-
matycznych warsztatach stanowi 
także doskonałą formę aktywi-
zowania ich rodziców. Obecnie 
w rozmaitych zajęciach w aka-
demii weźmie udział ponad 300 
dzieci. Można więc śmiało po-
wiedzieć, że wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom rodziców i ich 
pociech, ośrodek stworzył dla 
dzieci miejsce, gdzie mogą one 
w sposób konstruktywny spędzać 
czas, rozwijać swoje pasje i talen-
ty poprzez udział w przeróżnych 
warsztatach oraz dodatkowo ak-
tywnie odpoczywać w gronie ró-
wieśników.

4 września mali uczestnicy 
Akademii Odkrywcy wraz z ro-
dzicami spędzili radosny dzień 
w ogródku FOK Cafe za sprawą 
m.in. spotkania z alpakami. Na-
tomiast 5 września, w auli FOK 
– odbył się wieczór muzyczny, 
podczas którego wystąpili mło-
dzi artyści z Bohema Trio. Ich 
wyczucie muzyki, pasja do niej 
oraz niezwykle piękne aranża-
cje znanych i lubianych utworów 
muzyki klasycznej oraz filmo-
wej, niewątpliwie poruszyły ser-
ca uczestników koncertu i wlały 
w nie wiele pokoju i radości.

O. Bartymeusz Kędzior

FOK zaprasza 
do odwiedzin 
i skorzystania 

z oferty 
kulturalnej.
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Z kart naszej historii

78. Malfait, kom. 
79. Markiewicz St. [Stanisław] – murarz, ur. 1874 r.
80. Mądry K. [Karol] – nauczyciel w szkole powszechnej od 1911 r. 

[LS… s.42]

81. Mejer, nacz. [Meyer Otto] – naczelnik stacji kolejowej [ZL]

82. Mirek J., ob. [Jan] – właściciel restauracji w Leżajsku, jeden 
z zakładników we wrześniu 1939 r. [DL s. 445]

83. Niemczyk W. [Walenty] – mistrz kamieniarski, nagrobki, pomni-
ki, właściciel fabryki betonu w Leżajsku [DL, s. 276, ZL]

84. Oleśkiewicz, ob. [Franciszek] – 1882-1955 – właściciel restaura-
cji, pochodził z Kuryłówki, pożyczkodawca pieniędzy na budowę 
Domu Narodowego w Leżajsku. Ojciec Janiny, żony Franciszka 
Przysiężniaka „Ojca Jana” 

85. Ostrowski K. [Karol] – ur. 14 czerwca 1866 r., zm. 1 sierp-
nia 1928 r. – mistrz kominiarski, w 1898 r. zastępca naczelnika 
Ochotniczej Straży Ogniowej w Leżajsku [DL, s. 338], 

86. Ostrowski St., [Stanisław] – ur. 28.01.1890 r. w Leżajsku, mistrz 
kominiarski, syn Karola

87. Pelcówna A. [Antonina] – 1892-1987, nauczycielka w szkole po-
wszechnej od 1912 r. [późniejsza żona Piotra Barana [LS… s. 42]

88. Peszkowski Z. [Zygmunt] – kupiec, właściciel drogerii [ZL], 
w czasie II wojny światowej kurier pomiędzy Krakowem a Lwo-
wem [DL. s. 460]

89. Poliwka St., sędz. [Stanisław] – ur. 15.01.1886 r., zm. 
23.01.1950 r., naczelnik Sądu w Leżajsku, aresztowany 3 listopa-
da 1939 r. [DL s. 445,453]

90. Poliwkowa K. [Katarzyna z Sawickich] – ur. 6.11.1894 r., zm. 
22.07.1962 r. – nauczycielka w szkole żeńskiej od 1915 r. [LS… 
s. 42]

91. Pomianowski T. [Tomasz] 

92. Prezentkiewicz – radca 
93. Prostecki M., ob. [Michał] – ur. 1880 r., nauczyciel w szkole po-

wszechnej męskiej od 1904 r. [LS… s. 42] 

Fundatorzy sztandaru leżajskiego 
oddziału Związku Strzeleckiego z 1927 r.

Lista poniższa została opracowana na podstawie inskryp-
cji na poszczególnych gwoździach sztandarowych umieszczonych 
na drzewcu w 1927 r. zachowana została oryginalna pisownia na-
zwisk, inicjałów imion i tytułów. W nawiasach kwadratowych tam 
gdzie to było możliwe w wyniku kwerendy podano pełne brzmie-
nie imienia. Kursywą na końcu zamieszczono źródło pochodze-
nia informacji o danej osobie. Pomimo usilnych starań nie uda-
ło się zidentyfikować do te pory wszystkich osób. Autor zwraca 

się z prośbą do Szanownych Państwa Czytelników z Powiatu Le-
żajskiego o ewentualną pomoc przy ustaleniu tożsamości pozo-
stałych fundatorów drogą mailową: r.federkiewicz@muzeum-le-
zajsk.pl, telefonicznie 17 240 22 35 wew. 16 lub kontakt osobisty  
w godzinach pracy muzeum. Jednocześnie składam podziękowania 
dla Eugeniusza Kwiecińskiego i Jakuba Szeligi za pomoc meryto-
ryczną i nadesłane materiały do niniejszego wydania.

Skróty w nawiasach:
DL – Dzieje Leżajska
ZL – Zbigniew Larendowicz (relacja ustna)
JU – Juliusz Ulas Urbański (relacja ustna)
G i L – Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912-2002. Księga Jubileu-
szowa
L S – Lehnert Seweryn – Spis nauczycieli publicznych szkół powszech-
nych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okrę-
gu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisła-
wowskie i tarnopolskie Lwów,. 1924

94. Rataj, kom. 

95. Rebhun, dr – lekarz z Leżajska [JU]

96. Rowiński Wł., [Władysław] – zdun z ul. Rzeszowskiej [JU]

97. Rut K. [Karol] – nauczyciel w szkole męskiej od 1906 r., radny 
– wnioskodawca. Założenia gimnazjum w Leżajsku 28 września 
1911 r., członek Rady Miasta z listopada 1918 i Rady Nadzorczej 
„Rzemieślniczo-Rolniczej Spółdzielni Pożyczkowej i Oszczęd-
ności w Leżajsku” od 1923 r. [DL s. 287-8,290, 369, 380, 392] 

98. Rutowa A., [Aniela z d. Banaś] – ur. 1883 r. Leżajsku, nauczy-
cielka w szkole żeńskiej do 1904 r. [LS …s.43} · [DL s. 288]

99. Rzepka, ofic. [Jan] – ur. w Mrowli w 1874 r., zm. 1932 r. w czasie 
I wojny światowej rotmistrz żandarmerii polowej, po wojnie se-
kretarz sądu w Leżajsku, chrzestny p. Z. Larendowicza

100. Sałustowicz r., [Robert] – ur. 10.06.1897 r. w Leżajsku, zm. 
8.09.1939 r. w Sarzynie, strzelec, legionista z ul. Siedlańskiej 
(obecnie Wyspiańskiego) [JU]

101. Sanakiewicz S. 
102. Sawicki M., [Michał] – ur. 21.09.1892 w Leżajsku, zm. 

13.07.1982 w Leżajsku – murarz [JU] 

Osoby prywatne – notki biograficzne 
Cz. 2: M-Ż

Walenty Stefański – zbiory Ireneusza Stefańskiego
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103. Schonborn M. [Michał] – ur. w Sieniawie 1888 r., zm. 1983 r., 

mieszkał na ul. Furgalskiego, organista z Giedlarowej 
104. Segall, prof. [Jerzy] – nauczyciel języka niemieckiego i gimna-

styki w gimnazjum w latach 1926-28 i 1939 r. [GiL S. 228] ·105. 
Słomski, kom. 

106. Stefański W. [Walenty] – przodownik policji, ur. 6.12.1873 r., 
zm. 7.06.1957 r. 

107. Stendig Sz. [Szymon] – ur. 1888 r. – nauczyciel religii mojżeszo-
wej w szkole powszechnej od 1910 r. i gimnazjum w latach 1918-
1920 i 1927-1939, prowadził kursy księgowości w latach 20-tych 
wymiarze 20-tu godzin tygodniowo dla szesnastu uczniów. [DL, 
s. 436, GiL, s. 229, LS… s. 43]

108. Stroński T., red. 

109. Szabo M. [Maria Antonina z. D. Sawicka] – nauczycielka 
w szkole podstawowej męskiej od 1908 r., [LS….43]

110. Szadkowski, kom., [Szatkowski Władysław] – ur. 21.06.1885 r., 
zm. 23.07.1953 r. W latach 1906-1909 służył w 57. pp armii austro-
-węgierskiej w Tarnowie. W latach 1909-1918 w żandarmerii au-
striackiej. Komendant posterunków Policji Państwowej w stop-
niu st. przodownika w latach 1919-1932 kolejno w: Przeworsku, 
Leżajsku, Jaworowie, Drohobyczu, Łańcucie. W 1925 r. przybył 
z rodziną z Przeworska do Leżajska, W konspiracji w czasie II 
wojny światowej w Leżajsku, związany z ZWZ-AK. W 1948 r. 
aresztowany w sprawie utrzymywania kontaktów z podziemiem 
niepodległościowym i osadzony w Centralnym Więzieniu w Ra-
wiczu, gdzie umiera zamęczony torturami.

 111. Szelewicz J., ob. [Józef] – ur. 20.03.1861 r. w Leżajsku, najstar-
szy radny w 1921 r. [DL, s. 397]

112. Szeliga Ant. [Antoni] – stolarz, skarbnik Organizacji Zawodo-
wych Robotników Budowlanych w Leżajsku w 1937 r. [DL, s. 
428] 

113. Szewera, prof. [Zygmunt] – nauczyciel historii, języka niemie-
ckiego, polskiego, łaciny w gimnazjum w latach 1924-1934, opie-
kun kółka historycznego 1926-27, [Gil s. 229]

114. Szpila P., ks. [Piotr, ksiądz] – dyrektor, nauczyciel matematyki 
i fizyki w gimnazjum w latach 1921-1928, inicjator budowy Bur-
sy Gimnazjalnej jeden z dyrektorów RRSPiO od 1923 r., dzia-
łacz Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. [GiL 
s. 221, 229; DL, s. 392, 427, 435] 

115. Szulc T. [Tadeusz] – adwokat [Z L]

116. Szustalewicz, ob. -- 
117. Szuwalski B. ob. [Bronisław] – jeden z członków – założycieli 

Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Leżajsku w czerwcu 1912 roku. 
[DL, s. 345], chorąży Związku Strzeleckiego w 1927 r., miesz-
kał na Kątach 

118. Sztrauss, ob. -- 
119. Śmietana W. [Wiktor] – sędzia 
120. Trumpus K. [Karol] – drogomistrz
121. Urbański Wł., [Władysław] – 1.11.1893 w Leżajsku; zm. 

15.03.1975 w Leżajsku, nauczyciel w szkole podstawowej mę-
skiej od 1922 r. [LS…s.43] 

122. Wiech, ob. [Jan] – 1879-1951 – nauczyciel 
123. Wierzbicka B. [Bronisława] – ur. 1885 r. nauczycielka od 

1905 r. [LS … s. 43]

124. Winnicki T. [Tomasz] 

125. Wojciechowska M [Maria Barbara] – ur. 1886 r. nauczycielka 
w szkole powszechnej od 1907 r. [LS … s 43] 

126. Zawilski J. [Józef] – przedsiębiorca budowlany, radny Rady 
Miejskiej 1913-1934, [DL, 268, 291, 367, 380,] 

127. Zawilski Wł. [Władysław] – radny Rady Miejskiej 1906-1918 
[DL, 319, 320,380] 

128. Zawilski Z. [Zdzisław] – ur. 11.03.1884 w Leżajsku; zm. 
8.04.1971 w Leżajsku właściciel cegielni [DL, 395, 398]

129. Żabówka Mag. [Magdalena] – magazynierka na kolei [ZL]

Roman Federkiewicz 
Muzeum Ziemi LeżajskiejWładysław Szatkowski – zbiory Jakuba Szeligi

Ks. Piotr Szpila – zbiory Roberta Czerwonki
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Pamiętam, gdy pierwszy raz 
w życiu samodzielnie podpisy-
wałem swoją legitymację szkol-
ną. Przed podpisaniem był to tyl-
ko zwykły papierowy blankiet ze 
zdjęciem, czyimś pismem i moi-
mi danymi. Lecz chwilę później, 
gdy drżącą ręką i koślawym pis-
mem uzupełniłem pole „Podpis 
ucznia”, ten dokument stał się 
dla mnie cenny i bardzo szcze-
gólny. Byłem dumny że mam 
własny dokument i że jestem 
uczniem szkoły podstawowej.

Zarówno w ubiegłych latach, 
jak i obecnie, wiele placówek 
szkolnych w Polsce obchodzi 
swoje 100-lecie powstania. Zwią-
zane jest to historycznie oczywi-
ście z czasem po 1900 roku kiedy 
w władze zaborców zezwalały na 
otwarcie wielu mniejszych szkół, 
gimnazjów, ochronek dla dzieci 
i młodzieży. Podczas uroczysto-
ści często można zobaczyć pereł-
ki archiwalne szkół a wśród nich 
cenne pierwsze polskie legityma-
cje szkolne.

Po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, władze, a konkret-
nie Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, 
wprowadziły wzory legitymacji 
szkolnych i studenckich w formie 
składanej książeczki lub blankie-
tu ze zdjęciem.

Pierwsze legitymacje były wy-
pełniane na maszynie lub ręcz-
nie. Dziś, po latach, możemy je 
zobaczyć w zbiorach muzeal-
nych, odnaleźć w domowych szu-
fladach czy nawet w archiwach 
narodowych. Po latach, szczegól-
nie cenne są te wypełnione pięk-
nym odręcznym pismem. Same 
blankiety lub książeczki na le-
gitymacje szkolne były wówczas 
nabywane w Domach Książki, 
na zamówienie powiatowych lub 
wojewódzkich Prezydiów Rad 
Narodowych.

Po II wojnie światowej legi-
tymacje szkolne funkcjonowały 
jako papierowe z przyklejonym 
lub zszytym zdjęciem. Zastoso-
wane wówczas zabezpieczenia 
legitymacji, tj. wzór blankietu 
i wzór pieczęci szkolnych ogłasza-
no w Dziennikach Urzędowych 
Ministerstwa Oświaty. Niestety, 
jak większość czytelników zapew-

ne pamięta, rozma-
zane pieczęcie lub 
wytarte pismo było 
źródłem wielu prob-
lemów w trakcie kon-
troli czy nawet wypo-
życzania książek. 

Stan taki trwał aż 
do 2018 roku, kie-
dy Rozporządzeniem 
MEN z dnia 26 kwiet-
nia 2018 roku wpro-
wadzono możliwość 
wydawania przez szkoły e-legity-
macji dla szkół i przedszkoli. 

Nowoczesna technologia pro-
dukcji e-legitymacji jako kar-
ty PCV (polichlorek winylu) 
z elektroniczną warstwą i spe-
cjalną techniką druku na jej po-
wierzchni, stanowi ogromny 
postęp w nowoczesnym społe-
czeństwie. E-legitymacja może 
zastąpić wiele innych kart tego 
typu, np. karty komunikacji miej-
skiej, karty wejść na basen, iden-
tyfikatory szkolne oparte o kody 
paskowe czy karty biblioteczne. 
Aby przedłużyć o rok, termin 
ważności e-legitymacji używa się 
specjalnych, nieusuwalnych ho-
logramów 2D/3D naklejanych 
w wyznaczonych miejscach. Co 
prawda, podobne „hologramy” 
były już stosowane w latach 90. 
ubiegłego wieku w biletach PKS 
i PKP lecz zmiana podłoża z pa-
pierowego na plastik spowodo-
wała że dokument jest lepiej za-
bezpieczony i bardziej trwały.

Kolejna rewolucja, tym razem 
wyłącznie cyfrowa, nastąpiła 
rok później. Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2019 roku 
wprowadzono dodatkową mLe-
gitymację szkolną dla urządzeń 
mobilnych, dziś prezentowaną 
przy użyciu aplikacji mO-
bywatel na smartfony.

mLegitymacja jest elek-
tronicznym dokumentem, 
który można otrzymać do-
piero po otrzymaniu tra-
dycyjnej legitymacji pa-
pierowej lub e-legitymacji 
plastikowej. W celu wi-
zualnej weryfikacji doku-
mentu, wprowadzono ani-
mowany hologram i godło 
Polski, które dynamicz-

nie zmieniają kolory i kształt 
wraz ze zmianą położenia urzą-
dzenia. Do elektronicznej we-
ryfikacji mLegitymacji służy 
inne oprogramowanie, aplikacja 
mWeryfikator. W trakcie weryfi-
kacji oprócz podstawowych da-
nych osobowych, można spraw-
dzić ważność legitymacji lub 
dane placówki, która wystawi-
ła ten dokument. Wydaje się że 
dzieci i młodzież nie mają żad-
nych problemów z używaniem 
mLegitymacji i bardzo chętnie 
chcą się nią posługiwać, oczywi-
ście wyłącznie za pomocą smart-
fona. Od dyrekcji szkoły zależy 
czy dana szkoła przystąpi do wy-
dawania mLegitymacji czy nie. 

Zgodnie z aktualnym Rozpo-
rządzeniem MEN wszystkie trzy 
opisane formy legitymacji szkol-
nych: papierowa, e-legityma-
cja w postaci karty czy mLegi-
tymacja na urządzenia mobilne, 
są równoważne i można się nimi 
posługiwać wszędzie tam gdzie 
mają zastosowanie.

Czy to już koniec niespodzia-
nek związanych z legitymacją 
szkolną i jej nowymi formami? 
Nie do końca. Zgodnie z Roz-
porządzeniem MEN z 2 lip-
ca 2019 roku, w sprawie wyka-
zu minimalnych zabezpieczeń 

dokumentów publicznych przed 
fałszerstwem, także papiero-
we legitymacje szkolne muszą 
do 2023 roku spełniać szczegól-
ne wymagania, np. zabezpieczo-
ny papier czy zastosowanie farby 
aktywnej w świetle UV. 

Czy w związku z nowymi form-
ami legitymacji szkolnej, my, 
społeczeństwo, musimy się jakoś 
specjalnie przygotowywać do ich 
użytkowania?

Dzieci i młodzież już dawno 
są na nie gotowi. Dla nich smart-
fon wraz z oprogramowaniem 
w 2021 roku to dziś podstawowe 
narzędzie rozrywki, nauki, a te-
raz także identyfikacji. Na nowe, 
elektroniczne formy legitymacji, 
muszą natomiast przygotować 
się przede wszystkim szkoły, dy-
rekcja i nauczyciele, sprzedaw-
cy w sklepach, kontrolerzy i służ-
by porządkowe. Natomiast rolą 
rodziców jest umożliwić swo-
im dzieciom posługiwanie się 
bezpiecznym i elektronicznym 
dokumentem tożsamości od 
najmłodszych lat.

Możliwe, że jeszcze w tym 
dziesięcioleciu, papierowe i pla-
stikowe legitymacje szkolne 
odejdą do historii… i zastąpią je 
tylko cyfrowe formaty.

Tylko czy później, po skończe-
niu szkoły da się taką cyfrową le-
gitymację schować do szuflady, 
zachować dla siebie i bliskich?

Sięgnijmy do starych pamią-
tek z lat szkolnych. Może od-
najdziemy swoją pierwszą legity-
mację szkolną, powspominajmy 
przyjaciół, dawne historie, suk-
cesy i porażki, a także nauczycie-
li, którzy byli dla nas przewodni-
kami w nieznane.

Bogusław Majcher – ZSL

Wspomnienia lat szkolnych 
w legitymacji uczniowskiej

Źródło fotografii: www.piekarscy.pl.com
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II Bieg o Kwiat Azalii

W rywalizacji sportowej wzię-
ło udział blisko 100 osób z całej 
południowej Polski. Biegacze do 
wyboru mieli trzy dystanse: 5 km, 
10 km oraz 10 km marsz Nordi-
cWalking, a start i meta usytuo-
wane zostały w centrum, przed 
Urzędem Miasta i Gminy Nowej 
Sarzyny. Trasa „Szybkiej Piątki” 
prowadziła drogami asfaltowymi 

przez miasto. Dłuższa i bardziej 
wymagająca trasa „Leśnej Dy-
chy” z licznymi podbiegami prze-
biegała na terenie lasu Budzyń. 
Na dystansie 10 km rywalizowa-
li nie tylko biegacze, ale również 
zawodnicy NordicWalking.

Zwycięzcą biegu na 5 km zo-
stał Piotr Stasiowski z Brzózy 
Królewskiej, na codzień repre-

zentujący Nowosarzyńską Gru-
pę Biegową. Drugie miejsce za-
jął Piotr Błądek z Kamienia, 
a trzecie miejsce przypadło Sta-
nisławowi Łuczakowi z Nowej 
Sarzyny. Wśród kobiet zwycię-
żyły: Anastazja Gładysz z Nowe-
go Krępca, Monika Rychlak ze 
Stalowej Woli i Iwona Bednarz 
Majdanu Gołczańskiego. 

II Bieg o Kwiat Azalii
18 lipca odbyła się II edy-
cja „Biegu o Kwiat Azalii” 
w Nowej Sarzynie, którego 
organizatorem było Sto-
warzyszenie Nowosarzyń-
ska Grupa Biegowa. 
Ideą biegu była promocja 
i upowszechnianie zdro-
wego trybu życia, a przede 
wszystkim biegania jako 
najprostszej formy ruchu.

Współorganizator: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Sponsorzy: Biuro Posła na Sejm Jerzego Paula, Powiat Leżajski, 
Gmina Leżajsk, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Nowej Sarzynie, Komunalna Bio-
logiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „Sarzyna”, Browar Leżajsk, Tłocznia So-
ków „Owocowe Smaki”, Nadleśnictwo Leżajsk, SpółdzieniaZaopa-
treznia i Zbytu w Nowej Sarzynie, AW-DOM instalacje fotowol-
taiczne w Rudniku nad Sanem, Wiklina Sarzyna „Cuda z Wikliny”, 
producent wyrobów wiklinowych „GENEX”, Drogeria „Magnolia”, 
Pizzeria „Raviola”, spływy kajowe „Dariusz Jaromin”, serwis kom-
puterowy „LS-service”, serwis komputerowy „Tomtronic”, firma 
handlowa „Beata” z Łętowni. 

Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku, Państwowa 
Straż Pożarna w Nowej Sarzynie, OSP Sarzyna, OSP Jelna, OSP 
Ruda Łańcucka, 8. Drużyna Harcerska „Kameleon” z Nowej Sarzy-
ny, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Liceum Ogólnokształcące 
w Nowej Sarzynie.

Najszybsi na dystansie 10 km 
wśród mężczyzn okazali się od-
powiednio: Norbert Jachym-
czyk z Jaworzna, Kamil Mo-
tyka z Jarosławia i Mateusz 
Durtka z Chmielowa. Wśród ko-
biet triumfowały: Ewa Tarnow-
ska z Lublina, Justyna Dąbek 
z Leżajska oraz Monika Wojdy-
ło z Krakowa. 

Marsz NordicWalking na dy-
stansie 10 km najszybciej poko-
nali: Marek Sokołowski z Ryma-
nowa-Zdroju, Jerzy Krakowski 
z Mielca oraz Tomasz Oleksak 
z Niska, natomiast wśród kobiet 
najszybsze były Elżbieta Blajer 
z Rzeszowa i Ewa Cwanek-Flo-
rek również z Rzeszowa. 

Bieg o Kwiat Azalii odbył się 
dzięki pomocy współorganizato-
rów, licznych lokalnych sponso-
rów oraz instytucji. 

Barbara Łuczak-Pokój

Fot. Kacper Porada, 
Józef Zybura, Piotr Sowa
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Na Mistrzostwach Polski Lu-
dowych Zespołów Sportowych 
w Turawie koło Opola w jeź-
dzie indywidualnej na czas duży 
sukces odniósł Borys Klaczkow-
ski, który zdobył brązowy me-
dal w kategorii młodzik. Nato-
miast w Koziegłowach odbyła się 
III seria Pucharu Polski w kolar-
stwie szosowym. Najlepszy wynik 
osiągnęła Malwina Mul, która 
zajęła III miejsce w jeździe indy-
widualnej na czas oraz II miejsce 
w wyścigu ze startu wspólnego.

Następnie uczestników Mi-
strzostw Polski w kolarstwie szo-
sowym gościły Kartuzy. Klub 
Azalii reprezentowały dwie za-
wodniczki w kategorii juniorek. 
Tym razem nie udało się zdobyć 
medalu liderce klubu Malwinie 
Mul, która po bardzo zaciętej ry-
walizacji zajęła IV miejsce w jeź-
dzie indywidualnej na czas na 
dystansie 15 km, a jej koleżanka 
uplasowała się na XIII miejscu. 

Duży sukces odnieśli młodzi za-
wodnicy w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, któ-
re rozegrane zostały w Zubrzy-
cy Górnej koło Rabki Zdroju. 
W jeździe indywidualnej na czas 
zwyciężył Borys Klaczkowski, 
VII pozycję zajął Arseniusz Czu-
dec, na VIII miejscu uplasował 
się Filip Młynarski a na X Jan 
Kupras. Jeszcze lepiej pojecha-
li w wyścigu dwójkami na czas 
na dystansie 10 km. Złoty medal 
zdobyła dwójka w składzie: Bo-
rys Kleczkowski, Filip Młynar-
ski, a srebro przypadło również 
Kamilowi Kulcowi i Arseniuszo-
wi Czudcowi. VIII miejsce zdo-
byli Jan Kupras i Kamil Rup.

W Golubiu Dobrzyniu obok 
Torunia odbył się Międzynaro-
dowy Wyścig Kolarski o Puchar 
Marszałka Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego. Bardzo 
dobrze zaprezentowała się tam 
zawodniczka Azalii Malwina 

Dobra passa Azalii
Zawodniczki i zawodnicy klubu Smak-Górno – Poltino 
„Azalia” Brzóza Królewska nie dają o sobie zapomnieć 
wciąż podtrzymując dobrą passę na mistrzostwach 
w kolarstwie szosowym organizowanych w ostatnim 
czasie.

Mul, która w bardzo silnie obsa-
dzonym wyścigu zajęła IV miej-
sce. Był to jeden z lepszych wy-
ników Malwiny w tym sezonie 
kolarskim.

Z kolei Mikołaj Klaczkowski 
odniósł największy sukces wy-
grywając z całą czołówką pol-
skich zawodników czteroetapo-
wy wyścig Mini Tour de Pologne. 
Pierwszy etap odbył się w Rze-
szowie, gdzie po upadku upla-
sował się na VII miejscu, ale po 
drodze zdobył pierwsze miejsce 
oraz koszulkę dla najaktywniej-
szego zawodnika wyścigu. Dru-
gi etap w Bielsku-Białej był już 
popisem możliwości Mikołaja, 
który po dynamicznym odjeź-
dzie z peletonu finiszował i wy-
grał z przewagą drugi etap wy-
ścigu. Trzeci etap, który odbył 

się w Katowicach również wy-
grał Mikołaj i objął prowadze-
nie w całym wyścigu. Organiza-
torem ostatniego etapu wyścigu 
był Kraków. Mikołaj, jako lider 
wyścigu, założył tam żółtą ko-
szulkę wręczoną mu przez Cze-
sława Langa oraz niebieską ko-
szulkę dla najaktywniejszego 
zawodnika wyścigu. W czwar-
tym etapie Mikołaj zajął III miej-
sce i utrzymał liderowanie w obu 
klasyfikacjach wyścigu. Poprzed-
nio, w 2018 r. takie zawody wy-
grała Malwina Mul, dziś czołowa 
polska zawodniczka, wielokrot-
na mistrzyni Polski, zawodnicz-
ka Kadry Narodowej przygoto-
wująca się do Mistrzostw Europy 
i Świata w kategorii juniorka.

Stanisław Zygmunt

3 września odbył się Walny Zjazd Człon-
ków Stowarzyszenia MZKS Pogoń Leżajsk 
ma nowe władze. Prezesem Zarządu zo-
stał Waldemar Tłuczek, zaś wiceprezesem – 
Krystian Pietrycha. W skład zarządu wcho-
dzą również: Adrian Rauza, Karol Maruszak 
oraz Sebastian Babiś.

Ponadto wybrano również Komisję Rewi-
zyjną w składzie: Bartek Barański, Łukasz 
Dec, Konrad Kulpa.

W najbliższym czasie nowy zarząd zapo-
zna się z obecną sytuacją klubu i przystąpi 
do ustalenia priorytetowych działań.

Władze Klubu składają serdecznie podzię-
kowanie wszystkim jego członkom obecnym 
na Walnym Zjeździe Delegatów oraz kibi-
com, którzy licznie pojawili się w tym dniu 
i zapraszają do współpracy zarówno sympa-
tyków piłki nożnej, jak i sponsorów, którzy 
chcieliby wesprzeć klub finansowo lub rze-
czowo.

NOWE WŁADZE 
KLUBU MZKS POGOŃ LEŻAJSK

Zgodnie ze statutem klubu, Zarząd nie 
pobiera żadnych wynagrodzeń z tytułu wy-
konywanych obowiązków.

Bieżące informacje z działalności dostęp-
ne na stronie klubu oraz profilu facebooko-
wym.

MZKS Pogoń Leżajsk

Kontakt:
- Waldemar Tłuczek: 531063665
- Krystian Pietrycha: 791128971

MZKS POGOŃ:
Bank Spółdzielczy w Żołyni

37-110 Żołynia, ul. Kmiecie 1
31 9175 0000 2001 0012 5859 0001
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SPORT

W ramach rozgrywek ligowych przepro-
wadzonych głównie w maju i czerwcu zorga-
nizowano szereg turniejów piłkarskich, ma-
jących na celu wyłonienie Mistrza Powiatu 
Leżajskiego w 5 kategoriach wiekowych: Ju-
niorek, Trampkarzy, Młodzików, Orlików 
i Żaków. Rozgrywki prowadzone pod pa-
tronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża 
i przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie roze-
grane zostały na kilku stadionach na terenie 
powiatu. Były to obiekty sportowe w Grodzi-
sku Dolnym, Woli Zarczyckiej, Giedlarowej, 
Kuryłówce i Leżajsku. We wszystkich turnie-
jach rozegranych w ramach Powiatowej Ligii 
2021 udział wzięło ponad 400 dzieci, z dru-
żyn reprezentujących wszystkie gminy z tere-
nu powiatu leżajskiego. Rozegranych zosta-
ło w sumie 150 meczy, w których padło 671 
bramek. 

W spotkaniu podsumowującym rozgrywki 
uczestniczyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych, organizatorzy oraz przedstawiciele 
drużyn biorących udział turniejach. Spotka-
nie poprowadził Kamil Śliwa natomiast na-
grody i puchary ufundowane przez Staro-
stę Leżajskiego wręczyli: w imieniu Starosty 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Powiatu Leżajskiego Aurelia Kryla, 
Prezes PZZS Zbigniew Śliwa oraz sekretarz 
PZZS Józef Miś.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim osobom zaangażowanym w organizację 
turniejów, gospodarzom obiektów za udo-
stępnienie i świetne przygotowanie boisk. 
Rozgrywki nie mogłyby się odbyć bez wspar-
cia finansowego i rzeczowego oraz udzia-
łu i zaangażowania wielu osób, które służyły 
swoją wiedzą oraz czasem. Szczególnie po-

Podsumowanie Powiatowej Ligi 2021
Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Spor-
towych w Leżajsku po raz kolejny prze-
prowadziło z powodzeniem rozgrywki 
w piłce nożnej dzieci i młodzieży w po-
wiecie leżajskim w ramach Ligi Powia-
towej 2021. 16 sierpnia w auli Muzeum 
Ziemi Leżajskiej odbyło się podsumo-
wanie zawodów.

dziękowania kierują do Starosty Leżajskiego 
Marka Śliża, głównego sponsora rozgrywek, 
a także do Wójta Gminy Kuryłówka Ag-
nieszki Wyszyńskiej i Wójta Gminy Grodzi-
sko Dolne Jacka Chmury za pomoc finanso-

wą oraz do sołtysa wsi Giedlarowa Zdzisława 
Duszyńskiego, który po raz kolejny zapewnił 
wyżywienie dla zawodników podczas turnie-
ju w Giedlarowej.

Kamil Śliwa

Trampkarze
1. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
2. MZKS Unia Nowa Sarzyna
3. Przemiana Azalia Wola Zarczycka
4. Złotsan Kuryłówka
5. Victoria Giedlarowa
6. Sparta Leżajsk
7. Francesco Jelna

Młodzicy
1. MZKS Unia Nowa Sarzyna
2. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
3. Przemiana azalia Wola Zarczycka
4. Złotsan Kuryłówka
5. Victoria Giedlarowa
6. Sparta Leżajsk
7. Francesco Jelna

Orlicy
1. Sparta Leżajsk
2. Przemiana azalia Wola Zarczycka

3. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
4. Złotsan Kuryłówka
5. Sparta Leżajsk II
6. Grodziszczanka Grodzisko Dolne II
7. Victoria Gieldarowa

Żaki
1. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
2. Młode Nadzieje Nowa Sarzyna
3. Przemiana Azalia Wola Zarczycka
4. Sparta Leżajsk
5. Złotsan Kuryłówka
6. Grodziszczanka Grodzisko Dolne II
7. UKS Olimp Chałupki Dębniańskie

Juniorki
1. Grodziszczanka Grodzisko Dolne
2. Przemiana Azalia Wola Zarczycka
3. Grodziszczanka Grodzisko Dolne II
4. oraz gościnnie Stal Łańcut

Klasyfikacje końcowe w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:
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podróż 96

Cmentarz Obrońców Lwowa

Trudno wyobrazić sobie po-
byt we Lwowie bez odwiedze-
nia nekropolii, które wpisały się 
w zawiłą historię narodów Pol-
ski i Ukrainy. Jedną z nich jest 
Cmentarz Obrońców Lwowa 
zwany popularnie Cmentarzem 
Orląt, stanowiący integralną 
cześć Cmentarza Łyczakowskie-
go, gdzie stoki stromych wzgórz 
pokrywają tysiące jednakowych 
krzyży z biało-czerwonymi wstę-
gami. Dzisiaj każdy turysta, 
każda wycieczka odwiedzają-
ca Lwów, uznaje niemal za swój 
obowiązek wizytę w miejscu spo-
czynku najdzielniejszych dzieci, 
jakie Polska wydała na świat – 
lwowskich Orląt.

Ta część cmentarza do dziś 
nazywana jest przez Polaków 
„Campo Santo”, co oznacza 
święte miejsce.

Kilka słów historii. Jest Paź-
dziernik 1918. Po wyniszczają-
cych, czteroletnich walkach do-
biega końca światowy konflikt, 
w którym zaborcy pobili się mię-
dzy sobą, a fakt ten otwierał Pol-
sce po ponad 100 latach ponow-
nie możliwość znalezienia się na 
mapie świata. Powoli odradza 
się państwowość. Lada moment 
do Lwowa ma przyjechać Pol-
ska Komisja Likwidacyjna, któ-
ra przejmie władzę w mieście 
i oficjalne przyłączy je do Polski. 
Jednak Armia austriacka wysy-
ła polskich żołnierzy w głąb kra-
ju, pozostawiając w mieście duże 
ilości broni i amunicji pod kon-
trolą Ukraińców. Gdy mieszkań-
cy Lwowa wychodzą z porannych 
mszy świętych większość miasta 
zostaje opanowana przez Ukra-
ińców, którzy chcą ogłosić mia-
sto stolicą Republiki Zachodnio 
ukraińskiej. Wszystkim towarzy-
szy szok i niedowierzanie. Nie 
patrząc na polityczne i wojsko-
we władze ludność cywilna, ko-
biety, mężczyźni, dorośli, dzieci, 
elity i baciarskie gromady rusza-
ją do walki. Rozpoczyna się bi-
twa o Lwów i po ogromnym wy-
siłku kończy się zwycięstwem 

strony polskiej. Ich postawa zo-
stała doceniona przez rodaków 
ze wszystkich zakątków kraju 
i świata, a wizytując w 1920 roku 
Lwów Józef Piłsudski odznaczył 
miasto Orderem Virtuti Militari.

Gdy opadł bitewny kurz, za-
częto podnosić kwestię od-
powiedniego upamiętnienia 
Obrońców Lwowa i Kresów. 
Ogłoszono konkurs który wy-
grał – ku zdumieniu wszystkich 
– student, jeszcze bez dyplomu 
magistra, Politechniki Lwow-
skiej i uczestnik Bitwy o Lwów 
Rudolf Indruch. Za swój pro-
jekt nie wziął ani grosza. Za jego 
przykładem poszły kolejne oso-
by, które fundowały lub zrzekały 
się wynagrodzenia za swoją pra-
cę przy cmentarzu.

Finał prac miał nastąpić pod 
koniec 1939 roku. Niestety, nie 
tylko ich nie dokończono, ale 
wojenna katastrofa sprawiła, że 
trzeba było wszystko tworzyć od 
początku. 

Po II wojnie światowej cmen-
tarz był niejednokrotnie plądro-
wany i dewastowany. W pew-
nym momencie w jego obrębie 
znajdowało się nawet wysypisko 
śmieci.

25 sierpnia 1971 roku na teren 
cmentarza wjechały czołgi Ar-
mii Czerwonej i spychacze, które 
zniszczyły kolumnadę i połamały 
płyty nagrobne, których fragmen-
ty zostały później wykorzysta-

ne do budowy pomnika Lenina 
we Lwowie. Sam Pomnik Chwa-
ły również został zdewastowany, 
gdy żołnierze radzieccy i robot-
nicy nie byli w stanie przewró-
cić monumentu, podjęto decy-
zję o strzelaniu do niego z pepesz 
i kałasznikowów, aby nie dało się 
odczytać widniejących na nim ła-
cińskich inskrypcji. Nekropolię – 
zgodnie z decyzją władz radzie-
ckich – zrównano z ziemią.

Budowa kolumnady
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o sprawdzenie, czy posągi lwów, 
znalazły się tam legalnie i czy ich 
ponowne umieszczenie na ne-
kropolii nie ma charakteru an-
tyukraińskiego. W październiku 
2016 r. rada zażądała ich usunię-
cia i nie zgodziła się na rozpoczę-
cie planowanej renowacji. Kwe-
stia „uwięzienia lwów” wywołała 
w Polsce wiele emocji. Niestety, 

do dziś konflikt wokół najważ-
niejszego symbolu cmentarza 
pozostaje nierozwiązany. Mimo 
tego wszystkiego, ciągle jest to 
jeden z najpiękniejszych cmen-
tarzy na świecie, a historia pole-
głych na zawsze będzie związana 
ze Lwowem i bohaterstwem Po-
laków.

Ireneusz Wołek

Wydarzenia z 25 sierpnia zszo-
kowały Polaków.

Jerzy Janicki w 1993 roku 
w pierwszej części swojej lwow-
skiej trylogii „Cały Lwów na mój 
głów” tak opisywał te wydarze-
nia: Bardziej wstrząsającego obra-
zu barbarzyństwa i zdziczenia 
trudno było sobie wyobrazić.

Na reakcję nie trzeba było dłu-
go czekać. Wygonieni ze Lwo-
wa Polacy zaczęli domagać się 
odbudowy cmentarza. Władze 
PRL-owskie i sowieckie zignoro-
wały jednak protesty oraz apele 
polskich organizacji, w tym mię-
dzy innymi powołanego do życia 
przez amerykańską Polonię Ko-
mitetu Obrony Cmentarza Or-
ląt. Nie zareagowały również na 
noty dyplomatyczne przedstawi-
cielstw Francji i Stanów Zjedno-
czonych. 

A Cmentarz Obrońców Lwo-
wa umierał. 

Z czasem na pozostałościach 
cmentarza wyrosły krzaki i szara 
olcha. W katakumbach umiesz-
czono garaże i zakład kamie-
niarski. Z kaplicy Orląt zrobiono 

skład złomu, a jedynymi gośćmi 
cmentarza byli menele i złodzie-
je, czający się na to, co z niego 
jeszcze pozostało.

Na szczęście udało się ocalić 
kamienne lwy, które stały u stóp 
łuku triumfalnego, ponieważ 
zostały wywiezione na obrzeża 
miasta. 

Nastał rok 1989. Pracowni-
cy polskiej firmy Energopol bu-
dującej w mieście Chmielnicki 
elektrownię atomową zaczęli 
w wolnych chwilach porządko-
wać teren zdewastowanej nekro-
polii. Udało im się zabezpieczyć 
i odrestaurować jej część.

Po wieloletnich staraniach 
i dyplomatycznych przepychan-
kach, w czerwcu 2005 roku Pre-
zydent Polski Aleksander Kwaś-
niewski i Prezydent Ukrainy 
Wiktor Juszczenko wzięli udział 
w ponownym otwarciu Cmenta-
rza Obrońców Lwowa.

Dwa kamienne lwy powróciły 
na Cmentarz Orląt Lwowskich 
dopiero w grudniu 2015 r. Nie-
mal natychmiast lwowska rada 
obwodowa zwróciła się do policji 

Na cmentarzu Obrońców Lwowa spoczywa prawie 3000 osób. Większość to 
młodzi chłopcy, Orlęta lwowskie. Pochowani są na nim również bohaterowie walk 
z bolszewikami w 1920 roku, bohaterscy poznaniacy, którzy ruszyli z pomocą 
bratniemu miastu czy legioniści walczący z Austriakami w akcie sprzeciwu na 
wieść o podpisaniu pokoju w Brześciu. Ich historia na zawsze związane będzie 
z miastem.

Sam cmentarz wciąż nie odzwierciedla pierwotnej wizji swojego architekta Rudolfa Indrucha, wciąż brakuje zagrabionych 
elementów i wciąż uwięzione są dwa lwowskie lwy. Kamienne lwy

Wybrany projekt studenta architektury – Rudolfa Indrucha

Stan obecny nekropoliiZdewastowany cmentarz lata 70-te
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ABC BEZROBOTNEGO

Co to są Jednorazowe środki na podjęcie działalności go-
spodarczej (tzw. Dotacja)?
Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które 
są zainteresowane prowadzeniem własnej firmy przez okres 
minimum 15 miesięcy.

Kto może ubiegać się o dotację w ramach projektu?
Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni 
w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które mają ukończone 18 lat, 
do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), w tym 
osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako bezrobotne, które 
nie uczestniczą w kształceniu* i szkoleniu** (tzw. młodzież 
NEET zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyj-
nym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie 
udzielane: 
– osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia 

rejestracji, 
– osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia 

przystąpienia do projektu.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia by-
łym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społeczne-
go realizowanych w ramach celu tematycznego 9 – Promo-

Nabór wniosków na dotacje 
dla osób do 30 roku życia 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza 
nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób do 30 roku życia

w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” 

– Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

* Osoby, które nie uczestniczą w kształceniu tj. nie uczestniczą w kształceniu for-
malnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkol-
nych w trybie dziennym,
** Osoby, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach ma-
jących na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwali-
fikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szko-
leniach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni 
przed przystąpieniem do projektu PO WER).

wanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, spełniającym 
powyższe warunki. PUP współpracuje w tym zakresie z dzia-
łającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy 
i integracji społecznej.

Do kiedy można składać wnioski na dotację?
Nabór wniosków ciągły od 20 września 2021 r. do wyczerpa-
nia środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Uwaga!!!
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasa-
dami przyznawania przez PUP w Leżajsku dotacji.
Wniosek i Regulaminy można pobrać na stronie interneto-
wej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: 
www.lezajsk.praca.gov.plw menu „Dokumenty do pobrania” 
– Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodar-
czej dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia. 
Wnioski w formie papierowej dostępne są w Punkcie Obsłu-
gi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Le-
żajsku ul. Mickiewicza 56 – przygotowane dokumenty nale-
ży złożyć w kopercie do oznaczonej skrzynki podawczej usta-
wionej obok Punku Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28
dotacje – pok. 17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

Elżbieta Buszta 

KURIER POWIATOWY n nr 9/2021 (199)26

http://www.lezajsk.praca.gov.pl


BLOK REKLAMOWY
OG
ŁO
SZ
EN
IE
 P
ŁA
TN
E

SKLEP ROWEROWY
ŻOŁYNIA 
ul. Białobrzeska 1

NAJWIĘKSZY SKLEP
SPORTOWO-ROWEROWY
Leżajsk ul. Mickiewicza 74, I piętro
(obok dworca nad Rossmannem)
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Materiał marketingowy 

DOM UBEZPIECZEŃ
Leżajsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
tel. 17 242 05 70 
lezajsk@dom-ubezpieczen.com

Materiał marketingowy. Szczegółowe zasady działania ubezpieczenia zawarte są w OWU „Generali, z myślą o Firmie” dostępnych na generali.pl.

ZALEŻY NAM NA TOBIE

Wspieramy Twoje działania. Nie martw się o potknięcia. 

Wybierz ubezpieczenie firmy w Generali!

GRUNT TO ZAUFANY

PARTNER W BIZNESIE

TEREN 
ROZPOWSZECHNIANIA:  

powiat leżajski
miasto Leżajsk,  

miasto i gmina Nowa Sarzyna, 
gmina Grodzisko Dolne,  

gmina Kuryłówka,  
gmina Leżajsk

NAKŁAD: 3000 egz.

Zareklamuj się
w Kurierze 

Powiatowym

KONTAKT:
17 240 45 72
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czynne pon.-pt. 8.30-16.30
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