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LII sesja Rady Powiatu LeżajskiegoW NUMERZE:

Prace zgłoszone do konkursu były wyjąt-
kowe i cechowała je ogromna kreatywność. 
Komisja konkursowa składająca się z znako-
mitych plastyków i artystów miała trudne za-
danie, aby wyłonić zwycięzców. Jednak zna-
komicie poradziła sobie z tym zadaniem. 

W konkursie wzięło udział 24 uczniów szkół 
podstawowych z terenu powiatu leżajskiego. 

n I miejsce ex aequo zajęli Jan Wawrzaszek 
(SP w Brzózie Królewskiej) i Paweł Kiełbo-
wicz (SP w Hucisku). 

n II miejsce również ex aequo przypa-
dło Natalii Kozyrze (SP w Brzózie Królew-
skiej) i Hubertowi Pluszkiewiczowi (SP 
w Brzózie Królewskiej), Amelii Kędzierskiej 
(SP nr 2 w Leżajsku). 

n III miejsce ex aequo przyznano Kindze 
Wach (SP w Brzózie Królewskiej) i Oli-
wierowi Marzęciakowi (SP w Brzózie 
Królewskiej)

n Wyróżnienia otrzymali: Daria Duduś 
(SP nr 2 w Leżajsku), Emilia Duduś (SP 
nr 2 w Leżajsku), Oliwia Wiatr (SP w Huci-
sku), Anna Paul (SP w Giedlarowej), Mak-

symilian Kiełbowicz (SP w Hucisku), Alicja 
Dmitrowska (SP w Brzózie Królewskiej), 
Szymon Kozyra (SP w Brzózie Królewskiej), 
Magdalena Niemiec (SP w Hucisku).

n Nagrodę Dyrektora MCK w  Leżaj-
sku przyznano Emilii Sulikowskiej (SP 
w Hucisku)

Nagrody wręczył przewodniczący ko-
misji konkursowej dyrektor MCK w Leżaj-
sku Ireneusz Wołek. Miłą niespodzianką dla 
uczestników było obejrzenie teatrzyku pt. 
„Zamieszanie w krainie bajek” w wykona-
niu bibliotekarek Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Giedlarowej. Gościliśmy również dzieci 
z Przedszkola Niepublicznego prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Le-
żajsku, które gromkimi brawami nagrodziły 
zwycięzców konkursu oraz aktorów. Biblio-
teka Publiczna w Leżajsku kieruje ogromne 
podziękowania zarówno do uczestników, jak 
i opiekunów za ogromny trud włożony w wy-
konanie prac. Zapraszamy do biblioteki do 
obejrzenia przepięknych prac konkursowych.

BP w Leżajsku

Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego 

„Mój bajkowy przyjaciel”
13 czerwca dla biblioteki nie był pechowy, lecz wyjątkowy. 

A wszystko to za przyczyną bajkowych kukiełek.  
W tym dniu nastąpiło uroczyste nagrodzenie uczestników 

powiatowego konkursu „Mój bajkowy przyjaciel”. 
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LII sesja Rady Powiatu Leżajskiego
30 maja w sali obrad Rady Powiatu Leżaj-

skiego odbyła się LII sesja Rady. Po przyjęciu 
protokołu z LI sesji Rady Powiatu radni zapo-
znali się z:
u informacją z działalności Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku za 2021 r.;

u informacją Powiatowego Lekarza Wetery-
narii w Leżajsku o działaniach Powiatowe-
go Inspektoratu Weterynarii na terenie po-
wiatu leżajskiego w 2021 r.;

u oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu leżajskiego za 2021 r.;

u informacją z działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Leżajsku za 2021 r.;

u informacja Zarządu Dróg Powiatowych 
w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych 
w 2021 r.;

u sprawozdaniem z realizacji Programu 
Współpracy Powiatu Leżajskiego z organi-

zacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego za rok 2021.

W dalszej części spotkania radni podjęli 
uchwały w sprawie:
u zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Leżajskiego;

u wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2022 r.;

u odwołania Starosty Leżajskiego.

Ponadto starosta przedstawił sprawoz-
danie z prac Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym.

NN

Powiat otrzymał środki w wysokości 
16 657 995 zł, z czego kwota 11 687 500 zł 
przeznaczona jest na rozbudowę Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Le-
żajsku, zaś kwota 4 970 495 zł na przebudowę 
drogi Wierzawice-Giedlarowa. Dofinansowa-
nie otrzymały również poszczególne gminy 
powiatu leżajskiego: Miasto i Gmina Nowa 
Sarzyna – 15 437 500 zł, Miasto Leżajsk – 
12 748 952 zł, Gmina Leżajsk – 9 341 500 zł, 
Gmina Kuryłówka – 9 965 000 zł oraz Gmi-
na Grodzisko Dolne – 10 000 000 zł. Łącznie 
wszystkie samorządy otrzymały 74 150 947 zł.

1 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej pro-
mesy na realizację zaplanowanych przez sa-
morządy inwestycji wręczył ich reprezentan-
tom Poseł na Sejm RP Jerzy Paul.

Program Inwestycji Strategicznych ma na 
celu zwiększenie skali inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji 
realizowanych przez JST. Realizowany jest po-
przez promesy inwestycyjne udzielane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

NN

Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład

30 maja ogłoszono wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Rezerw 
Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) 
i związków JST, w tym również dla Powiatu Leżajskiego.
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9 czerwca siedemnaście drużyn, które sta-
wiły się w biurze grywalizacyjnym zlokali-
zowanym na terenie rekreacyjnym SOSW 
w Leżajsku, odebrało instrukcje od trene-
rek z Fundacji Questingu: Edyty Lenart-Woj-
ny oraz Katarzyny Zięby i wyruszyło w teren 
kierując się wskazówkami zawartymi w qu-
estach. W strategicznych punktach na questo-
wiczów czekały już pozostałe trenerki, które 
zapisywały czas uzyskany po przejściu pierw-
szego questu oraz czas rozpoczęcia drugiego.

Zwycięstwa nie zapewniało tylko przejście 
questów w jak najkrótszym czasie, ale również 
poprawne rozwiązanie questowych rebusów 
i zagadek. I to jest w zasadzie sedno grywali-
zacji: sprawność fizyczna, owszem, pomaga, 
ale jeśli nie idzie w parze z umiejętnością czy-
tania ze zrozumieniem, to widmo wygranej 
blednie z każdym kolejnym przebytym kro-
kiem. I właśnie dlatego wyniki końcowe po-
trafią być tak zaskakujące, czego najlepszym 
dowodem jest to, że zwycięzcami grywaliza-
cji została drużyna Izabeli i Łukasza Mazurków, 
którzy wystartowali z dwójką swoich kilkulet-
nich dzieci. Uzyskali bardzo dobry czas, roz-

wiązali poprawnie wszystkie zagadki, a przy 
okazji pokazali, że grywalizacja może być do-
brą zabawą dla całej rodziny. Drugie miejsce 
przypadło rodzinie Marii, Jerzego i Sebastiana 
Kruszelnickich z Przeworska, a trzecie – dru-
żynie z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku: 
Igorowi Gudze, Sebastianowi Wrzosowi i Łu-
kaszowi Zwolińskiemu.

Mimo zmęczenia, które dało się questowi-
czom we znaki z racji przebytych kilometrów 
i panującego upału, panowała pełna pozy-
tywnej energii atmosfera i uczestnicy grywa-
lizacji chętnie dzielili się swoimi wrażeniami 
z przejścia questów. – Zabawa była bardzo faj-
na. Można było się wiele dowiedzieć o mieście, 
o jego historii i o budynkach, które tak napraw-
dę codziennie mijamy, ale nie zwracamy na nie 
uwagi, nie wiemy, jaką historię skrywają. Można 
było się bardzo zintegrować z ludźmi no i przede 
wszystkim dobrze się bawić. Jak najbardziej 
chcemy uczestniczyć w kolejnej grywalizacji, 
jeśli taka będzie – powiedziała Laura Rymarz, 
która questowała razem ze swoim przyjacie-
lem. – Inicjatywa, którą państwo zorganizowa-
li jest bardzo ciekawa w ogóle na skalę krajową 

i wymaga propagowania. To drugi quest, w któ-
rym uczestniczę, natomiast pierwsza grywaliza-
cja i powiem szczerze, że bardzo mi się podoba, 
forma takiej rywalizacji sportowej, gdzie może-
my zarówno współpracować w grupie, jak i ry-
walizować z innymi grupami. Jest to niewątpli-
wie dobra okazja do tego, aby poznać miejsca, 
które mają ciekawą historię. Mimo że zna się hi-
storię miasta i regionu to jednak o takich wyda-
rzeniach, które państwo poruszyliście w tych qu-
estach nie wiedzieliśmy – podkreślił Sebastian 
Kruszelnicki, zdobywca II miejsca.

A było o co powalczyć, ponieważ wśród 
nagród ufundowanych przez Powiat Le-
żajski znalazły się m.in. trzy tablety Lenovo 
M8HD, trzy pary bezprzewodowych słucha-
wek Sony WF-C500, trzy opaski sportowe 
Mi Smart 6 oraz dziewięć pamięci flash drive 
Goodram.

Nagrody wręczyli zwycięzcom: przedstawi-
cielka Rady i Zarządu Powiatu Leżajskiego Do-
rota Wylaź, dyrektor SOSW Tomasz Chrząstek 
oraz naczelnik Wydziału Promocji i Współpra-
cy Starostwa Powiatowego w Leżajsku Kata-
rzyna Ćwikła.

Nowe questy są już dostępne zarówno 
dla mieszkańców powiatu leżajskiego, jak 
i turystów.

NN

Akcja grywalizacja: 
premiera nowych questów dla powiatu leżajskiego
W efekcie kwietniowych warsztatów poprowadzonych przez Fundację Questingu powstały dwa 
nowe questy dla powiatu leżajskiego: „Los rzucony na stos” oraz „Tajemnicze zabójstwo w biały 
dzień”. Tym razem ich premiera odbyła się w formie grywalizacji, czyli zawodów questowych.
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Fot. Dawid Wiech

Dziękujemy dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Leżajsku za pomoc w organizacji przedsięwzię-
cia, Fundacji Questingu za wzorową współpracę i zaszczepie-

nie bakcyla questingu w powiecie leżajskim. Wyrazy wdzięczności 
kierujemy także do uczestników warsztatów, w efekcie których po-
wstały nowe questy: Stanisławowi Chmurze, Krzysztofowi Rogow-

skiemu, Robertowi Franusowi, Romanowi Federkiewiczowi, Magda-
lenie Niemczyk, Adrianowi Rauzie, Edycie Doleckiej, Natalii Sawickiej 
i Agacie Jakubowkskiej. Przede wszystkim zaś dziękujemy za obec-
ność i entuzjazm wszystkim wspaniałym uczestnikom grywaliza-
cji, a zwłaszcza licznej reprezentacji młodzieży, którzy podjęli trud 
przejścia questów i współtworzyli z nami to wydarzenie.
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Dzień Dziecka w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku był dłu-
go oczekiwanym spotkaniem, zabawą i inte-
gracją po spędzonych w izolacji wielu mie-
siącach. Tego dnia uśmiech nie schodził 
z dziecięcych twarzy, a na wszystkich uczest-
ników czekała moc atrakcji. Dwie równorzęd-
ne imprezy odbyły się w oddziałach przed-
szkolnych przy ulicy Sandomierskiej oraz 
na boisku szkolnym przy ulicy Mickiewicza. 
W tym roku święto to miało także inny wy-
miar, bo Międzynarodowy Dzień Dziecka od-
był się w barwach polskich i ukraińskich. 

Z inicjatywy Powiatu Leżajskiego oraz Po-
wiatowego Punktu Pomocy Obywatelom 

Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat

Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią naj-
bardziej. Niewątpliwie jednym z  nich jest 
1 czerwca. Jest to szczególny dzień w życiu 
dzieci na całym świecie. Trudno się temu 
dziwić, skoro w  szkołach organizowane są 
konkursy i zabawy oraz dostaje się kilogra-
my słodyczy.

Ukrainy w tym szczególnym święcie wzięło 
udział ponad 40 ukraińskich dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami. Podczas spotkania zosta-
ły zaprezentowane polskie i ukraińskie talen-
ty. Nie zabrakło także atrakcji dla miłośników 
muzyki. W całym ośrodku od samego rana 
rozbrzmiewały dźwięki muzyki, zapraszające 
uczniów do tańca. Dzieci bawiły się i śpiewały 
przy międzynarodowej muzyce, chętnie włą-
czając się w zabawę, a przyszkolny plac zabaw 
zamienił się w salę taneczną. Na pozostałych 
uczestników czekały atrakcje takie jak: zabawy 
kreatywne, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie 
twarzy oraz bańki mydlane. Cały dzień dopi-
sywała pogoda, humory i energia do spraw-
dzenia swoich sił w konkurencjach oraz za-
bawach sportowych, które nagradzane były 
wspaniałymi nagrodami. Zwieńczeniem dnia 
był wspólne grillowanie. Słowem – wrażeń 
było co niemiara. 

Dzień Dziecka w SOSW uświetnili wyjątko-
wi goście. Z życzeniami dla wszystkich dzieci 
przybyli Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Po-
seł na Sejm RP Jerzy Paul, którzy oficjalnie po-

twierdzili modernizację i rozbudowę Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

Dla organizatorów imprezy niezwykle istot-
ne było to, aby był to czas, kiedy wyjątkowo 
podkreśla się, jak ważne są dla nas dzieci oraz 
wspieranie ich w rozwoju na wielu płaszczy-
znach. Święto miało uświadomić wszystkim 
dorosłym, że prawa najmłodszych powinny 
być respektowane na całym świecie, a dzieci 
nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić 
głodne ani być krzywdzone. 

Dzień pełen emocji, radości i uśmiechu, nie 
byłby możliwy bez wsparcia finansowego Po-
wiatu Leżajskiego oraz sponsorów: Powiato-
wego Urzędu Pracy w Leżajsku, Zakładu Mię-
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snego Smak-Górno Sp. z o.o., Podkarpackiego 
Centrum Hurtowego Agrohurt S.A, „Społem” 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Le-
żajsku, GS SCH w Grodzisku Dolnym oraz Cu-
kierni „Rafael”. 

Organizatorzy kierują podziękowania za 
współpracę do naczelnika Wydziału Promo-
cji i Współpracy Katarzyny Ćwikły, kierowni-
ka Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Sylwii Jaskółowskiej, dyrektora 
PUP w Leżajsku Moniki Smoleń, kierowniko-
wi Biura Audytu i Kontroli Iwonie Burek oraz 
Małgorzacie Kubickiej. 

SOSW
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Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 
poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, po-
seł na Sejm RP Jerzy Paul, zastępca komen-
danta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam 
Konieczny, podkarpacki komendant woje-
wódzki nadbryg. Andrzej Babiec, Wicewoje-
woda Podkarpacki Radosław Wiatr, władze 
samorządowe na czele ze Starostą Leżaj-
skim Markiem Śliżem, burmistrzowie, wój-

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Nowej Sarzynie 
towie oraz duchowieństwo. W obchodach 
wzięli udział również przedstawiciele Wojska 
Polskiego, Policji, Lasów Państwowych, powia-
towych służb, inspekcji i straży, prezesi i ko-
mendanci gminni ZOSP RP, dyrektorzy zakła-
dów pracy, firm oraz instytucji.

W uroczystości uczestniczył poczet sztan-
darowy z kompanią honorową Komendy Po-
wiatowej PSP w Leżajsku, poczet sztandarowy 
i kompania pożarnicza Jednostki Strzeleckiej 
2035 działającej przy Zespole Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, poczty 
sztandarowe z jednostek OSP powiatu leżaj-
skiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cy-
wilni Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, 

emeryci pożarnictwa i strażacy z ochotni-
czych straży pożarnych powiatu leżajskiego. 
Oprawę muzyczną apelu zapewniła Orkiestra 
Dęta OSP Grodzisko Dolne pod batutą Jaku-
ba Magonia.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem mel-
dunku zastępcy komendanta głównego 
PSP nadbryg. dr. inż. Adamowi Konieczne-
mu, który następnie dokonał przeglądu po-
doddziałów i przywitał się ze strażakami. Ko-
lejno nastąpiło uroczyste podniesienie flagi 
na maszt, odegranie i odśpiewanie hymnu 
państwowego.

Zebranych gości przywitał komendant po-
wiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys. 

22 maja 2022 roku w Jednostce Ratowniczo- 
-Gaśniczej w  Nowej Sarzynie odbył się uro-
czysty apel z okazji Powiatowych Obchodów 
Dnia Strażaka 2022.
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W swoim wystąpieniu podkreślił, że tegorocz-
ne obchody Dnia Strażaka przypadają w roku 
jubileuszowym 30-lecia powstania Państwo-
wej Straży Pożarnej. Na przykładzie leżajskiej 
komendy pokazał, jak istotne zmiany nastąpi-
ły w funkcjonowaniu naszej formacji, a także 
zwrócił uwagę na liczne programy rozwojowe 
i modernizacyjne oraz nowe zadania i obo-
wiązki stawiane przed naszą służbą. Komen-
dant podziękował uczestnikom uroczystości 
za działania podejmowane na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej i za dobrą współpracę 
z Komendą Powiatową PSP w Leżajsku oraz 
wyraził wdzięczność strażakom PSP i OSP za 
profesjonalizm, ofiarną służbę i zaangażowa-
nie w realizację zadań na rzecz bezpieczeń-
stwa powiatu leżajskiego.

Podczas uroczystości 19 strażaków otrzy-
mało odznaki „Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej” przyznawane przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji oraz 
8 strażaków medale „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. 29 strażakom wręczono akty mianowa-
nia na wyższe stopnie w korpusie oficerskim, 
aspiranckim, podoficerskim i szeregowym. 
4 funkcjonariuszy otrzymało Dyplomy Ko-
mendanta Głównego PSP. Wręczono również 
decyzje o przyznaniu świadczenia ratownicze-
go dla 8 druhów OSP.

Następnie odbyło się przekazanie samo-
chodu do dekontaminacji przy zagrożeniach 
CBRNe dla Komendy Powiatowej PSP w Le-
żajsku oraz otwarcie nowego budynku ga-
rażowo-dekontaminacyjnego. Poświęcenia 
pojazdu i obiektu dokonał ks. prałat Józef Ło-
bodziński, dziekan dekanatu Leżajsk w asyście 
kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Leżajsku o. Klaudiusza Barana.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach 
podkreślali profesjonalizm i bardzo dobre 
przygotowanie do realizacji działań ratowni-
czych i pomocowych przez strażaków po-
wiatu leżajskiego, zwłaszcza podczas pande-
mii COVID-19 i kryzysu związanego z wojną 
na Ukrainie. Dziękowali druhnom i druhom 
OSP, strażakom i pracownikom cywilnym PSP, 
a także weteranom pożarniczej służby i życzy-
li opieki patrona strażaków świętego Floriana.

Urocz ystość zakończ yła się defi ladą 
pododdziałów.

Sk ładamy podziękowania wsz ystk im 
uczestnikom Powiatowych Obchodów Dnia 
Strażaka oraz osobom i instytucjom, które 
wspierają nas na co dzień w realizacji zadań 
i obowiązków służbowych.

bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk Zdjęcia: st. str. Piotr Rybak, KP PSP Leżajsk
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Zespół Szkół Licealnych 
w Leżajsku

Logistycy w stolicy
Od 26 do 28 maja 50 uczniów z  klas logi-
stycznych Technikum nr 2 w ZSL zwiedzało 
Warszawę. Trzydniowa wycieczka dofinanso-
wana została przez rządowe przedsięwzięcie 
MEN w ramach projektu „Poznaj Polskę”, któ-
rego celem było zwiększenie dostępności dla 
młodzieży muzeów, miejsc pamięci, obiektów 
kultury oraz instytucji popularyzujących 
osiągnięcia nauki. Szkoła otrzymała wsparcie 
finansowe w kwocie 15 000 zł.

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od 
wizyty w Muzeum Neonów, gdzie można po-
dziwiać około 100 świetlnych reklam z okresu 
PRL. Kolejnym punktem programu była wizyta 
w Centrum Nauki Kopernik, prawdziwym raju 
dla miłośników nauki i poszukiwaczy ekscytu-
jących wrażeń. W naszym planie zwiedzania 
nie mogło zabraknąć Pałacu Kultury i Nauki, 
gdzie z punktu widokowego na wysokości 
114 metrów młodzież podziwiała przepiękną 
panoramę Warszawy.

Drugi dzień wycieczki to zwiedzanie Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, miejsca po-
święconego pamięci Obrońców Warszawy, do-
skonała lekcja historii i patriotyzmu. Następnie 
udaliśmy się do Muzeum Narodowego, gdzie 

obejrzeliśmy stałe ekspozycje, wywierające nie-
zapomniane wrażenia wizualne i duchowe.

Ciekawym punktem programu było zwie-
dzanie Stadionu Narodowego im. Kazimierza 
Górskiego PGE Narodowy. Zatrzymaliśmy się 
w miejscach zwykle niedostępnych dla kibi-
ców: lożach dla VIP-ów, szatniach reprezenta-
cji oraz salach konferencyjnych.

Wybraliśmy się również na spacer po Sta-
rym Mieście, odwiedziliśmy Plac Defilad, 
Ogród Saski, Plac Zamkowy z Zamkiem Kró-
lewskim i Kolumną Zygmunta III Wazy, a zwie-
dzanie zakończyliśmy w Parku Fontann, po-
dziwiając pokaz multimedialny.

Ostatni dzień to zwiedzanie Muzeum Woj-
ska Polskiego oraz pobyt w Centrum Pienią-

dza NBP, w którym uczniowie poznali historię 
i sposoby zabezpieczenia pieniądza, ogląda-
li ekspozycje banknotów, monet oraz sztabki 
złota o wartości 3 mln zł każda.

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do 
Łazienek Królewskich, przepięknego komplek-
su parkowo-pałacowego, będącego kiedyś 
letnią rezydencją króla Stanisława Augusta. 
Podziwialiśmy Pałac na Wodzie, Starą Oranże-
rię oraz pomnik Fryderyka Chopina, wielkie-
go kompozytora, którego młodość związana 
była z Warszawą.

Wycieczka do stolicy była doskonałą okazją 
do poznania tego pięknego miasta oraz do in-
tegracji i wypoczynku dla młodzieży.

Andrzej Makówka

W trakcie kilkudniowej konferencji, prze-
biegającej w postaci codziennych wielogo-
dzinnych obrad odbywających się w całości 
w języku francuskim, uczestnicy wcielają się 
w delegatów reprezentujących przydzielo-
ne im przez organizatorów kraje (obowiązu-
je jednak zakaz przedstawicielstwa własnego 
kraju). Gabriel reprezentował Chiny zaś Igor 
Szwajcarię. 

Warto nadmienić, iż delegaci pracują w gru-
pach roboczych, m.in. komitetach, komisjach 
i radach, będących odwzorowaniem struktury 
ONZ. Symulację w formie moderowanej de-
baty formalnej prowadzi prezydent. Podczas 
symulacji uczestników oczywiście obowiązu-
ją procedury ONZ, a także strój formalny lub 
strój narodowy reprezentowanego kraju.

Przed symulacją, zapoznawszy się z oficjal-
nymi dokumentami ONZ i reprezentowanego 
kraju, uczestnicy przygotowują raport zawie-
rający stanowisko reprezentowanego kraju 
w odniesieniu do tematu symulacji. W trakcie 

przygotowań i obrad uczestnicy zapoznają się 
z globalnymi problemami nękającymi współ-
czesny świat.

Podczas konferencji grupy uczestników 
przygotowują własne rezolucje, których treść 
jest następnie przedmiotem dyskusji. Celem 
delegatów jest utrzymanie i obrona postula-
tów reprezentowanego państwa, a także za-
chęcenie przedstawicieli innych krajów do 
zamieszczenia części tych postulatów w re-
zolucji kończącej obrady.

Popularnym elementem Model United Na-
tions jest przygotowywanie przez organiza-
torów niespodziewanego kryzysu poprzez 
podanie do wiadomości fikcyjnych (lub praw-
dziwych) informacji na temat wydarzeń towa-
rzyszących danym obradom. Kryzys zmusza 
uczestników do nieszablonowego myślenia 
w celu zajęcia się dodatkowym tematem, co 
sprawia, że młodzi dyplomaci muszą wykazać 
się swoimi umiejętnościami i bystrością umy-
słu podczas niezaplanowanych sytuacji.

EŁ

ZSL reprezentantem BIMUN 2022 International Model United Nations
Razem we współpracy ze szkołą Carol Baur w Queretaro wzięliśmy udział 
w  9  Międzynarodowym Forum Delegatów ONZ w  Meksyku. Niestety 
w związku sytuacją panującą na świecie tegoroczne forum odbyło się 
online. Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego reprezentowali 
Gabriel Kupras z klasy 3FP oraz Igor Guga z 1W.
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Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku

Finał II edycji konkursu CyberSkiller Chal-
lenge, którego głównym założeniem jest 
podniesienie wiedzy i umiejętności prak-
tycznych z dziedziny cyberbezpieczeństwa 
odbył się 31 maja. Wzięły w nim udział dru-
żyny wyłonione w etapie II (wojewódzkim). 
Wśród nich znalazła się reprezentacja ZST 
w składzie: Krzysztof Sternik, Daniel Stu-
dzienny, Marek Tutka – najlepsza na Pod-
karpaciu. W turnieju finałowym drużyny 
rozwiązywały zadania praktyczne przygo-
towane w formule CTF (ang. Capture the 
Flag), zaś ich tematyka dotyczyła zagad-
nień związanych z systemami operacyj-
nymi (Windows, Linux), bezpieczeństwem 
sieci komputerowych, kryptografią stoso-
waną, bezpiecznym programowaniem, 
bezpieczeństwem aplikacji www. 

Drużyna ZST zaprezentowała się dosko-
nale i wywalczyła II miejsce w kraju. 

ZST

Rozmowy z uczniami oraz nauczycielami, 
możliwość obejrzenia projektów i prac reali-
zowanych przez szkolne koła zainteresowań, 
prezentacja oferty dydaktycznej szkoły na sto-
iskach poszczególnych kierunków, zwiedzanie 
pracowni szkolnych, degustacja potraw, moż-
liwość spróbowania swoich sił w jeździe sa-
mochodem pod okiem instruktora nauki jaz-
dy – to główne punkty Dnia Otwartego, który 

odbył się w ZST 27 maja. Zaprezentowali się 
też pracodawcy i uczelnie, z którymi szkoła 
podpisała porozumienie o współpracy. 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcą-
cych zachęcali do wzięcia udziału w różnego 
rodzaju doświadczeniach i konkursach z fi-
zyki, biologii czy chemii. Ponadto, uczniowie 
klas ósmych obejrzeli występy  Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Leżajska”.

ZST

26 maja w Strzyżowie odbył się tur-
niej finałowy Licealiady w Piłce 
Siatkowej Chłopców. Do rywali-

zacji o tytuł Mistrza Podkarpacia przystąpiły 
ekipy ZS Sport. (V LO) Rzeszów, ZST w Leżaj-
sku, LO Ropczyce i LO Strzyżów. Finał okazał 
się niezwykle udany dla reprezentacji Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku, która uplaso-
wała się na trzecim miejscu w województwie. 

W zaciętym, zakończonym tiebreakiem me-
czu o brąz, pokonała drużynę LO Ropczyce. 

Zespół występował w składzie: Radosław  
Kolano, Jan Partyka, Dominik Łyko, Bartłomiej 
Pliś, Bartłomiej Wojak, Kamil Baraniak, Hu-
bert Łabaziewicz, Maksymilian Guzy, Michał 
Kociołek, Krzysztof Kotula, Jakub Miś, Szy-
mon Pszona. Opiekunem zespołu jest Tomasz 
Kisielewicz.

Dzień Otwarty w ZST

Siatkarze ZST 
trzecią drużyną Podkarpacia

Drużyna ZST 
wicemistrzem kraju 

w konkursie 
CyberSkiller Challenge

Fot. Robert Kołodziejczyk

ZST
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11 maja uczniowie klasy IV-VIII wyruszyli au-
tokarem w podróż do Sandomierza. Wyciecz-
ka rozpoczęła się od spotkania z przewodni-
kiem. Pierwszym punktem programu był rejs 
statkiem po wodach królowej polskich rzek – 
Wiśle, w trakcie którego wszyscy mogli podzi-
wiać panoramę miasta oraz malownicze za-
kątki ziemi sandomierskiej, w tym też i Góry 
Pieprzowe. Następnie pod opieką pani prze-
wodnik uczestnicy wyprawy wyruszyli odkry-
wać tajemnice Sandomierza.

Droga do miasteczka wiodła przez pełen 
przyrodniczych osobliwości lessowy Wąwóz 
Królowej Jadwigi. Oprowadzająca zabrała 
młodzież na przechadzkę urokliwymi uliczka-
mi grodu, w trakcie której zwiedzający mogli 
ujrzeć wspaniałe zabytki min.: katedrę, zamek 
królewski, dom Jana Długosza, ratusz i rynek, 
Bramę Opatowską z gotyckim tarasem wido-
kowym i poznać ich historię.

Niewątpliwą i wyczekiwaną atrakcją było 
dla wszystkich wycieczkowiczów obserwowa-
nie nagrywania kolejnego odcinka serialu pt. 

,,Ojciec Mateusz’’, które miało miejsce na san-
domierskiej starówce. Okazało się, że wśród 
uczniów jest wielu fanów tego serialu, gdyż 
młodzież z łatwością rozpoznawała aktorów. 

Zwiedzający pełni emocji przeszli przez 
Ucho Igielne, poczym wkroczyli w podziem-
ny świat urokliwego, miasta. W podziemiach 
wszyscy dowiedzieli się, że udostępniona 
zwiedzającym część kilkukondygnacyjnych 
komór i chodników znajdujących się pod mia-
stem powstała m.in. dzięki zalegającej tam 
grubej warstwie lessu. W czasach świetności 
miasta podziemne korytarze pełniły rolę ku-
pieckich składów. W latach 60. i 70. XX wieku, 
realizując program zabezpieczenia starówki 
sandomierskiej, postanowiono połączyć wie-
lokondygnacyjne piwnice, tworząc podziem-
ną turystyczną trasę. Działania te pozwoliły 

zachować do dziś walory historyczne i zabyt-
kowe miasta. 

W trakcie zwiedzania Sandomierza ucznio-
wie usłyszeli też wiele ciekawych legend 
i nieprawdopodobnych historii. Słyną z nich 
przede wszystkim sandomierskie podziemia. 

Końcowym punktem wyjazdu wyciecz-
kowego był obiad w restauracji mieszczącej 
się na starówce sandomierskiej, a po nim za-
kup pamiątek i indywidualne sesje zdjęciowe 
w przepięknym otoczeniu rynku. Zamówio-
na wcześniej przez opiekunów pogoda do-
pisała. W majowym słońcu wszyscy czuli się 
wspaniale. 

Zapewne ten wyjazd pozostanie dla wie-
lu uczestników miłym wspomnieniem i prze- 
życiem.

Dorota Portka

„Poznaj Polskę” to nowa edycja programu Ministra Edukacji i Nauki z 27 sierpnia 2021 r., 
w ramach którego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

im. św. Jana Pawła II w Leżajsku otrzymał w marcu dofinansowanie  
do trzech wycieczek szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Każde miejsce, do którego się udasz, 
staje się w jakimś sensie częścią ciebie

 Anita Desai

Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy w Leżajsku

Sandomierz
– królewskie miasto
Uczniowie klas IV-VII zwiedzili królewskie 
miasto – Sandomierz. Klasy I-III wybrały 
się do pięknego Przemyśla i Krasiczyna, 
natomiast młodzież ze szkoły branżowej 
odwiedziła Bóbrkę, Krosno, Odrzykoń 
i Żarnowiec. Celem przedsięwzięcia było 
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego 
dzieci i młodzieży, jak również umożliwie-
nie im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultu-
ry i  dziedzictwa narodowego oraz osią-
gnięć polskiej nauki.
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W pierwszej kolejności zwiedzono Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gdzie 
znajduje się najstarsza na świecie i czynna do 
dzisiaj kopalnia ropy naftowej. Uczniowie mo-
gli zobaczyć unikatowe urządzenia wykorzy-
stywane w przemyśle naftowym i przenieść 
się do czasów, kiedy jeszcze nie było prą-
du, a ropa naftowa nazywana była czarnym 
złotem.

Ciekawym doświadczeniem była wizyta 
w XIX-wiecznej aptece, gdzie dzięki nowo-
czesnym technologiom, uczniów przywitał 
sam Ignacy Łukasiewicz wraz z pomocnikiem. 
W Domu Łukasiewicza uczniowie obejrze-
li kolekcję lamp naftowych, fotografii, eks-
pozycję geologiczną, a także uczestniczy-
li w eksperymentach Łukasiewicza. Atrakcją 
okazała się również lekcja muzealna, podczas 
której przedstawiono historię powstania lam-
py naftowej. Uczniowie sami złożyli model 
lampy naftowej, którą zaprojektował Ignacy 
Łukasiewicz.

Następnym punktem był dworek Marii Ko-
nopnickiej w Żarnowcu, położony w pięknym 
zabytkowym parku ze ścieżką przyrodniczą. 
W dworku uczniowie zobaczyli autentyczne 
wnętrza z czasów życia poetki. Główną część 

ekspozycji stanowią pokoje mieszkalne z ory-
ginalnym wyposażeniem – gabinet, sień, ja-
dalnia, pokój kredensowy i kuchnia. Wielkim 
przeżyciem był pobyt w miejscach, gdzie pi-
sarka żyła i tworzyła swoje dzieła.

Kolejnym punktem na trasie wycieczki były 
ruiny Zamku Kamieniec w Korczynie-Odrzy-
koniu. Ta obronna budowla z XIV w. zbudo-
wana na skalnym wzgórzu zachwyca swoim 
położeniem oraz krajobrazami rozciągającymi 
się z tarasów widokowych w ruinach. Na te-
renie ruin mieści się Muzeum Zamkowe, sala 
tortur oraz pracownia ceramiki zamkowej. 
Uczniowie wzięli udział w warsztatach z cera-
miki, wykonali gliniane misy, które po wypa-
leniu będą ozdabiać w szkole. 

W trakcie zwiedzania przewodniczka przy-
pomniała o historii sporu opisanego przez 

Aleksandra Fredrę w „Zemście”. Uczniowie 
pozowali do zdjęć w miejscach, gdzie w 2002 
roku polski reżyser Andrzej Wajda nagrywał 
ekranizację „Zemsty”. W główne role wcielili 
się wielcy aktorzy: Janusz Gajos, Andrzej Se-
weryn, Roman Polański, Katarzyna Figura i Da-
niel Olbrychski. To było wspaniałe przeżycie 
móc przebywać w tych samych miejscach. 
Na zakończenie uczestnicy wycieczki posłu-
chali opowieści o sposobach karania za różne 
wykroczenia w dawnych czasach. Interaktyw-
na sala tortur z wyszukanymi urządzeniami 
okazała się niesamowitym miejscem. Zmę-
czeni, ale pełni wrażeń po udanym zwiedza-
niu uczniowie i ich opiekunowie wrócili do 
domów.

Renata Ordyczyńska

Śladami Łukasiewicza, Konopnickiej i Fredry
19 maja uczniowie Szkoły Branżowej w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Paw-
ła II w Leżajsku pod opieką nauczycieli wzięli 
udział w wycieczce do Bóbrki, Żarnowca oraz 
Odrzykonia, aby zrealizować kolejny etap wy-
cieczek szkolnych dofinansowanych przez 
Ministerstwo Edukacji i  Nauki w  ramach pro-
gramu „Poznaj Polskę”.
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Wjazd do miasta przywitał uczestników wy-
cieczki malowniczymi, gęstymi serpentynami, 
była to więc już pierwsza okazja do podziwia-
nia wspaniałych przemyskich widoków. 

Kierując się w stronę pierwszego punktu 
wycieczki – Krasiczyna mijaliśmy piękne Po-
górze Przemyskie. W Krasiczynie mieliśmy 
możliwość poznania znanej renesansowej 
rezydencji magnackiej rodu Krasickich i Sa-
piehów. Zwiedziliśmy zamek, gdzie kiedyś 
po oryginalnej zachowanej posadzce stąpa-
li goszczący w zamku polscy królowie. Pozna-
liśmy i podziwialiśmy dekoracje wykonane 
techniką sgraffitową, które szczególnie impo-
nująco prezentują się na wewnętrznych ścia-
nach dziedzińca. Zamek otoczony jest jednym 
z najpiękniejszych parków krajobrazowych 
w Polsce, w którym znajduje się zaczarowa-
ne drzewo spełniające życzenia. Przewodnik 
opowiedział dzieciom również historię bia-
łej damy przemierzającej co noc krużganki 
pałacu.

Z Krasiczyna udaliśmy się do Przemyśla, któ-
ry powitał nas słoneczną pogodą, dzięki cze-
mu znane ze swej urody miasto wyglądało 
jeszcze piękniej. Miasto, zwane Miastem Ty-
siąca Zabytków, położone na wzgórzu z do-
minującym kościołem Karmelitów Bosych 
z jednej strony, a Zamkiem Kazimierzowskim 
z drugiej strony, jest odbiciem wielowiekowej 
historii i swego charakteru, jako miasta pogra-
nicza. Przemyśl to miasto kościołów i cerkwi, 
jest też siedzibą wielu zakonów. 

Z wielkim zaciekawieniem zwiedziliśmy ar-
chikatedrę rzymskokatolicką oraz greckoka-
tolicki sobór katedralny z zabytkowym iko-
nostasem. Podziwialiśmy oryginalny rynek 
z kocimi łbami i drzewami, fontanną z niedź-
wiedziem, wojakiem Szwejkiem i jego towa-
rzyszem psem oraz starymi kamieniczkami 
jeszcze z XVI wieku. 

w Mieście Tysiąca 
Zabytków

Następnie spacerkiem przeszliśmy na 
Wzgórze Zamkowe, gdzie mieliśmy oka-
zję poznać historię i legendy wzniesionego 
przez Kazimierza Wielkiego Zamku Kazimie-
rzowskiego, z którego rozciąga się niesamo-
wity widok na całe miasto.

U podnóża wzgórza, niedaleko zamku cze-
kał nas zasłużony obiad oraz nagroda w po-
staci popularnych i znanych w całym woje-
wództwie lodów Fiore.

Humory dopisywały wszystkim wycieczko-
wiczom. Rozśpiewany autokar wyruszył w po-
wrotną drogę. Zadowoleni, usatysfakcjonowa-
ni, pełni wrażeń szczęśliwie powróciliśmy do 
naszych domów. 

Wszystkim uczestnikom wycieczki nale-
ży się pochwała za wzorowe zachowanie się 
w czasie wyjazdu oraz wykazanie dużego za-
interesowania zwiedzaniem. 

Paweł Kupras

26 maja uczniowie klas I-III szkoły podsta-
wowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w  Leżajsku odbyli jednodniową 
wycieczkę do odległego o  80 km od Leżaj-
ska Przemyśla, która zorganizowana została 
w ramach projektu „Poznaj Polskę” realizowa-
nego przez MEiN.

Wizyta
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Medal to wyraz szczególnego uznania dla 
Małgorzaty Korczyńskiej, jej wyjątkowego za-
angażowania społecznego, umacniania su-
werenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
w szczególności budowania wspólnoty oby-
watelskiej Polaków i poczucia tożsamości na-
rodowej. Doceniona została jej konsekwencja 
i wytrwałość w realizacji licznych inicjatyw re-
alizowanych w poczuciu dobrze spełnione-
go obowiązku wobec ojczyzny, pielęgnując 
i zachowując pamięci o Polakach na Kresach 
Wschodnich i żołnierzach Wojska Polskiego, 
umacniając więzi z Polakami za granicą.

Małgorzata Korczyńska jest absolwentką fi-
lologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rze-
szowie, dyplomowanym nauczycielem j. ro-
syjskiego i angielskiego w Zespole Szkół 
Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku. Od 
wielu lat jest zaangażowana w działalność 
społeczną wykraczającą poza rutynowe wy-
pełnianie obowiązków nauczycielskich, po-
dejmując działania na rzecz edukacji patrio-
tycznej i historycznej wśród młodych pokoleń 
Polaków. Tradycje patriotyczne wyniosła z ro-
dzinnego domu, za przykładem rodzeństwa 
swoich dziadków. Jest autorką artykułu pt. „Vi-
vereestmilitare! „Życie jest służbą”, który uka-
zał się w numerze 11/2010 (79) „Kuriera Po-
wiatowego”, gdzie przedstawiając tradycje 
patriotyczno-wojskowe, zachęca do odkry-
wania własnych korzeni, poznawania biogra-
fii przedwojennych Polaków, kierujących się 
w życiu cnotami takimi jak wierność ojczyź-
nie, miłość, służba dla niej, honor i wierność 
wartościom religijnym i moralnym.

Dodatkowo Małgorzata Korczyńska podej-
muje wysiłki skierowane na rozwój osobisty 
młodzieży i rozwój wiedzy na temat polskich 

tradycji niepodległościowych poprzez organi-
zowanie żywych lekcji historii dla młodzieży 
szkolnej z żyjącymi Weteranami Walk o Wol-
ność i Niepodległość Ojczyzny, współpracu-
jąc ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Podkarpackiego. Nadto, od 
wielu lat, we współpracy z Urzędem Miasta 
Leżajska inicjuje i koordynuje wśród młodzie-
ży licealnej inicjatywę związaną z upamięt-
nieniem młodych polskich bohaterów Orląt 
Lwowskich, żołnierzy Legionów Polskich i Ar-
mii Krajowej, aktywnie angażując się w akcję 
„Światełko Pamięci dla Łyczakowa”, organi-
zowaną we współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Opieki na Grobami Wojskowymi we 
Lwowie. Rokrocznie, koordynuje zbiórkę zni-
czy na terenie Leżajska i razem z młodzie-
żą polską odwiedza lwowski Łyczaków. Poza 
tym współorganizowała wyjazd na uroczysto-

ści patriotyczno-rocznicowe dotyczące Bitwy 
pod Zadwórzem, upamiętniające wydarze-
nia z 17 sierpnia 1920 r., kiedy to w Zadwórzu, 
33 km od Lwowa, polska młodzież stoczyła 
z przeważającymi siłami bolszewików hero-
iczny bój. Bohaterska obrona Zadwórza prze-
szła do historii jako „Polskie Termopile”.

Ponadto Małgorzata Korczyńska od wie-
lu lat koordynuje ogólnopolską akcję spo-
łeczną „Polacy Rodakom”, zbiórkę żywności 
dla Rodaków na Kresach, organizowaną we 
współpracy z Muzeum Ziemi Leżajskiej i To-
warzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich w Leżajsku. W 2017 r. 
została uhonorowana Nagrodą Starosty Leżaj-
skiego za wyróżniające się osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej. 

MW

Małgorzata Korczyńska odznaczona 
„Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”

17 maja w sali kolumnowej Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie 
odbyła się uroczystość wręczenia od-
znaczeń państwowych. Postanowieniem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, za zasługi 
dla Niepodległej, aktywną działalność 
zawodową i  społeczną, a  w  szczególno-
ści umacnianie suwerenności Rzeczy-
pospolitej Polskiej, „Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości”, odznaczona 
została Małgorzata Korczyńska, miesz-
kanka Leżajska. W imieniu Prezydenta RP 
odznaczenie wręczyła wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart.

Fot .Biuro Prasowe Wojewody Podkarpackiego
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cz. I

Prowadzona ona była z obu 
stron tak im zasobem pienię -
dzy i najemnego żołnierstwa, z ja-
kim często hetmani polscy odno-
sili swoje zwycięstwa nad wrogami 
kraju. Obu adwersarzy dzieliły poglą-
dy religijne i polityczne. Stadnicki brał 
udział w rokoszu Zebrzydowskiego 
(1606-1607), był przeciwnikiem kró-
la Zygmunta III Wazy, kalwinem i miał 
liczne zatargi prawie ze wszystkimi 
swoimi sąsiadami – Ligęzami, Wapow-
skimi, Ostrogskimi, Pileckimi, Droho-
jowskimi, Korniaktami – w ziemi prze-
myskiej i sanockiej. Opaliński zaś, był 
regalistą, gorliwym katolikiem i bardzo 
zamożnym magnatem. W tej wojnie nikt 
ze znaczniejszej szlachty województwa 
ruskiego nie stanął po stronie Stadnickie-
go oprócz Jana Szczęsnego Herburta (rów-
nież rokoszanina) – po stronie Opalińskiego 
można znaleźć wielu znamienitych ziemian. 
Przydomek „Diabeł Łańcucki” u Stadnickiego 
pojawia się w trakcie wojny i w pamfletach 
rokoszowych, pisanych przez jego przeciw-
ników. Używany jest w kontekście jego okru-
cieństwa i mściwości, brak natomiast podań 
wówczas o zaprzedaniu jego duszy piekłu, 
o aliansie z szatanem, które pojawiają się do-
piero w XVIII wieku. 

Kim byli aktorzy tych tragicznych wyda-
rzeń? Łukasz Opaliński (1581-1654) to sta-
rosta leżajski po dojściu do pełnoletniości 
w 1660 r., dziedzic olbrzymiej fortuny wiel-
kopolskiej rodziny Opalińskich z Bnina [wię-
cej o nim w nr 2/2022 „Kuriera Powiatowego”]. 
Stanisław Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzy-
ża urodził się ok. 1551 r. w Dubiecku w ziemi 
sanockiej, jako syn Stanisława Mateusza i Bar-
bary ze Zborowskich. Ojciec był gorliwym kal-
winem. Po jego śmierci w 1563 r. Stanisław – 

W  dziejach Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów było wiele 
konfliktów i  zatargów prywat-
nych pomiędzy członkami sta-
nu szlacheckiego i  wśród ma-
gnatów, ale żaden nie uzyskał 
takiego rozgłosu i pamięci wśród 
potomnych, jak ten, którego 
świadkiem były ziemia leżajska 
i  łańcucka, obarczone ciężarem 
krzywd tej sąsiedzkiej wojny. 

Z kart naszej historii
1607-1610

najstarszy z ośmiorga rodzeństwa – otrzymał 
w dziale spadkowym: Nienadową, Szklary, Tar-
nawę, Piątkową i Iskań w ziemi przemyskiej. 
W 1575 r. zostaje rotmistrzem królewskim 
i dzielnie walczy w wojnie z Gdańskiem rok 
później. W wojnie z Moskwa, pod Pskowem 
w 1581 r., daje dowody nieustraszonego mę-
stwa. Poczuł się jednak niedocenionym po 

kampanii, stając się zaciekłym wrogiem króla 
Stefana Batorego i kanclerza Jana Zamoyskie-
go. Zaciągnął się do służby habsburskiej, wal-
cząc przeciw Turkom na Węgrzech. 

W czasie bezkrólewia po śmierci Batorego 
staje się jednym z najgorliwszych zwolenni-
ków Maksymiliana Habsburga. Bierze udział 
w bitwie pod Byczyną w 1588 r. gdzie stron-

Stanisław Stadnicki

WOjNA Łukasza Opalińskiego  
ze Stanisławem Stadnickim
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i umieścił w lochach leżajskiego 
zamku. Godlewski zdołał jednak 
uciec i schronił się w Łańcucie. 
Stadnicki wziął go w opiekę, za-
liczył do swoich dworzan, uznał 
za szlachcica (dopuszczenie do 
herbu), Grabińskiemu zaś wyto-
czył pozew o bezprawne uwię-
zienie szlachcica, nękał go pro-
cesem i uzyskał na nim dekret 
banicji. Kolejnym powodem było 
zajęcie przez Stadnickiego spi-
chlerza ze zbożem Opalińskie-
go w Starym Mieście. Pod zbroj-
ną eskortą, zaczął wydobywać na 
swój użytek kamień w należących 
do Opalińskiego kamieniołomach 
w Chmielniku i Błędowej, a na sej-
miku wojewódzkim w Sądowej 
Wiszni nastawił szlachtę prze-
ciw niemu. Ucierpieli też dworza-
nie Opalińskiego, których wysłał 
na roczki sądowe do Przemyśla, 
gdzie zostali poranieni przez haj-
duków Stadnickiego. Opaliński 
wytoczył formalne pozwy i prote-
stacje sądowe przeciw niemu, ale 

nosząc się z zamiarem wyjazdu do Wielkopol-
ski, próbował zawrzeć ugodę. Mediacji pod-
jął się referendarz koronny Jan Świętochowski. 
Po jej zawarciu Opaliński wyjechał do Wielko-
polski, na co tyko czekał Stadnicki rozpoczy-
nając podjazdową wojnę. Pod niewiadomym 
pozorem pojmał dwóch poddanych Opaliń-
skiej i skatował okrutnie w Łańcucie. Porwał 
również wychowywanego w Lachowicach 
u tenutariusza wójtostwa Sojeckiego chłop-
ca-karła i wywiózł do Łańcuta. Najeżdżał jar-
mark w należącym do Opalińskich Tyczynie, 
rozpędzając kupców. Żaden sługa, dworza-
nin czy dzierżawca Opalińskiego nie był pe-
wien zdrowia i życia. Dotknęło to np. szlachci-
ca Ciężkowskiego, któremu zrabowano dwór 
w Cisowej i zgwałcono jego krewną pannę, 
czy dworzanina leżajskiego Świerczyńskiego, 
którego Stadnicki porwał w Palikówce, osadził 
w więzieniu łańcuckim, a w końcu z obelży-
wym listem Opalińskiemu odesłał. Wie-
dząc, że to już nie przelewki, Opaliński wrócił 
z Wielkopolski…

Cdn. 

Roman Federkiewicz
Muzeum Ziemi Leżajskiej

nictwo habsburskie braci Zborowskich pono-
si klęskę. Straty materialne powetował sobie, 
pustosząc dobra szlacheckie w ziemi krakow-
skiej. Jego główną siedzibą stał się Łańcut, 
który pozyskał zamieniając swoje dziedzicz-
ne włości z Anną Pilecką na dobra łańcuckie 
w 1586 r. Od początku swego pobytu w Łań-
cucie dał się poznać jako awanturnik, żądny 
pieniędzy (mówiono on nim, że miał bić fał-
szywą monetę) warchoł, który nic sobie nie 
robił z wyroków sądowych. Starostwo zygwul-
skie (Zygwold, obecnie Sigulda na Łotwie), 
było czysto tytularne i nie przynosiło mu do-
chodów. Był już wtedy żonaty z Anną, córką 
Sambora Ziemięckiego, szlachcica ze Śląska 
Opolskiego. Miał z nią trzech synów: Włady-
sława, Zygmunta i Stanisława oraz córkę Feli-
cjanę. Synowie byli po jego śmierci nazywani 
„Diablętami”, gdyż swoimi poczynaniami bar-
dzo przypominali ojca. 

Przyczyn tego konfliktu było wiele, a za-
częły się jeszcze przed rządami Łukasza Opa-
lińskiego w starostwie leżajskim. Jego ojciec 
Andrzej Opaliński miał doznawać krzywd od 
Stadnickiego w postaci zawłaszczania przez 
niego półgwałtem, pól kruczkami prawnymi 
kliku mil jego włości. Podobnie teść Łukasza 
Krzysztof Pilecki doświadczył jego najazdu 
na Jordanówkę. Opaliński ożenił się wbrew 
testamentowi ojca z Anną Leliwitką Pilecką, 
wdową po dwóch Kostkach: Janie staroście 
kościerzyńskim i Krzysztofie, kasztelanie biec-
kim. Pierwszy mąż Anny Opalińskiej Jan Kost-
ka również poznał „ciężkie” sąsiedztwo Stad-
nickiego, który poddanych jego łupił i katował, 
ręce im i nogi obcinał, żywcem palił, miedzy in-
nymi także pewnego 70-letniego starca, którego 

o to posądzał, że na sarny do jego lasów chodził. 
Nękana przez Stadnickiego była także księżna 
Anna Ostrogska z Jarosławia z domu Kostka, 
rodu mającego od 1606 r. błogosławionego 
jezuitę Stanisława Kostkę. Poza samą napa-
stliwością i wrodzonym gwałtownym tem-
peramentem „Diabła” przyczyn wojny trze-
ba szukać także w antagonizmie religijnym. 
Opalińscy byli gorliwymi katolikami i musie-
li z odrazą patrzyć na kalwinistów z Łańcuta, 
podobnie jak Anna Ostrogska i cała rodzina 
Kostków. Jątrzący był również wpływ kobiet. 
O Stadnickiej Łukasz Opaliński się skarżył, iż 
podkładem i podnietą była do tych nieprzyjaźni 
i kłótni (…) – wielką do uspokojenia przeszkodą. 
Księżna Ostrogska uważała Annę Stadnicką za 
złego ducha sytuacji, nazywając ją inicjatorką 
i wspólniczką gwałtów męża. O temperamen-
cie Stadnickiej można wnioskować z później-
szej jej wojny z własnymi synami. Anna Opa-
lińska natomiast rozwijała nadzwyczajną 
prężność i środki finansowe na prowadzenie 
wojny. Sprzyjająca postawa króla Zygmunta III 
Wazy, kleru i rzymskokatolickiej szlachty ziemi 
przemyskiej mogła zachęcić Opalińskiego do 
podjęcia otwartej walki ze Stadnickim. Nie od 
rzeczy było inne zarzewie nienawiści sąsiedz-
kiej: nieumiarkowana duma Opalińskiego, 
dziedziczna pycha jego rodu, znana nie tylko 
w Wielkopolsce. Współcześni pisali, że poszło 
o psa myśliwskiego, którego Stadnicki miał 
ukraść Opalińskiemu. Namacalnym powodem 
był sprawa burmistrza Leżajska Godlewskie-
go. Dopuścił się on gwałtu na pewnym przed-
mieszczaninie, który zwrócił się o pomoc do 
podstarościego Grabińskiego. Podstarości na 
żądanie mieszczan aresztował Godlewskiego 

Łukasz Opaliński z żoną Anną z Pileckich

Bibliografia:

Włodzimierz Łoziński – Prawem i lewem. Obyczaje na 
Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. T. 2. 
Wojny prywatne. Lwów 1904. 

Patrycja Gąsiorowska – Krąg rodzinny Łukasza Opa-
lińskiego, fundatora kościoła i klasztoru bernardynów 
w Leżajsku [w:] A. K. Sitnik OFM, A. Dworzak [red.] 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. 
Kalwaria Zebrzydowska 2019. 
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Od godziny 15.00 zaczęła rozbrzmiewać lu-
dowa muzyka i śpiew, stoiska zapełniały się 
pysznymi ciastami i różnorakimi przekąskami, 
a to za sprawą ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy biorących udział w prezenta-
cji kulinarnej „Smaczne bo nasze”. Degustu-
jąc uczestnicy imprezy jednocześnie mogli 
obejrzeć występy zespołów działających przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce. Za-
prezentowały się zespoły śpiewacze: Jarzębi-
na z Kuryłówki i Ożanny, Kalina z Kolonii Pol-

skiej, Jagoda z Dąbrowicy z kapelą oraz KGW 
Słoboda. Z wesołymi, skocznymi ludowymi 
piosenkami pokazał się najmłodszy zespół 
Pięcionutka w utworach: Pod zielonym dę-
bem i Na jarmarku. Dwa lata temu swój de-
biut na tej imprezie miał wokalny zespół Na 
obcasach, natomiast w tym roku debiutan-
tem był chór męski, który zaśpiewał piosenkę 
Traktor, a wspólnie z paniami: Lipkę i Dziewczy-
ny, dziewczyny. Następnie „Obcasy” zaprezen-
towały się w dwóch utworach Takiego Janicka 

Spotkanie z Folklorem i Biesiadą 2022
5 czerwca, w niedzielne popołudnie, odbyło się już XVII Spotkanie z Folklorem i Biesiadą. W tym 
roku impreza zawitała do Kulna, a  gospodarzami byli Koło Gospodyń Wiejskich i  Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kulnie.

oraz W moim ogródeczku. Na tym ludowo-bie-
siadnym spotkaniu nie mogło zabraknąć or-
kiestry dętej, która zagrała sześć utworów. 
Zaprzyjaźniona od dwóch lat z ośrodkiem kul-
tury kapela Wiemy o co chodzi zawsze wspie-
ra placówkę muzycznie przy organizacji im-
prez. W ich wykonaniu można było usłyszeć 
cztery utwory: W siną dal, Winko piję, Karcz-
ma pod Ryglami i Hej bystra woda, kapeli to-
warzyszyli soliści Agnieszka i Grzegorz. Póź-
niej chłopcy z kapeli wspólnie z muzykami 
z orkiestry dętej zagrali i zaśpiewali z wszyst-
kimi biesiadnikami. Na zakończenie występu-
jący otrzymali z rąk Wójta Gminy Kuryłówka 
Agnieszki Wyszyńskiej wyjątkowego, niepo-
wtarzalnego ludowego kogucika wykonane-
go przez pracowników ośrodka kultury i bi-
blioteki, ponadto za prezentacje kulinarne 
Koła Gospodyń otrzymały czeki o wartości 
300 zł.  Całość zakończyła biesiada przy mu-
zyce zespołu Break Ice.

Organizatorami Spotkania z Folklorem i Bie-
siadą byli: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Gmina Kuryłówka, KGW 
Kulno, OSP Kulno, natomiast współorganiza-
torem, który dofinansował imprezę był Powiat 
Leżajski. Dziękujemy również sponsorom: Bro-
warowi Leżajsk oraz firmie Inventor Catering 
Imprezy Andrzej Burek. 

GBP WZ

19 maja w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył 
się wernisaż nowej wystawy czasowej „Szyb-
ciej, wyżej, mocniej. Jan Krauz: życie i sport” 
Podczas spotkania wystąpili młodzi artyści: 
Agata Magiel na saksofonie sopranowym 
i Wiktor Dudek na saksofonie barytonowym 
z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżaj-
sku, a także uczennice Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 2 w Leżajsku oraz zawodniczki 
z Klubu Akademii Gimnastyki i Sportu „Lilia 
Leżajsk”.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wicestaro-
sta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Za-
rządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz.

Kluczowym punktem w programie spotka-
nia była prelekcja Jana Krauza, który opowia-
dał o swoim sportowym życiu.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy, którego dokonali: Jan 
Krauz, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, 
Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej dr Dariusz Półćwiartek oraz dyrektor Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński.

Wystawa będzie czynna  
do 7 sierpnia 2022 roku.

MZL

„Szybciej, wyżej, mocniej. jan Krauz: życie i sport” 
– nowa wystawa czasowa w MZL

Jan Krauz urodził się 1 paź-
dziernika 1951 r. w Markowej koło Łańcuta. 
Skończył studia w Krakowie. Jest miesz-
kańcem gminy Nowa Sarzyna. Od dziecka 
przejawiał wielki sportowy talent. Pierwszy 
dyplom sportowy wygrał na boisku w So-
ninie. Był związany z Klubem Sportowym 
„Start” w Rzeszowie, Akademickim Związ-
kiem Sportowym w czasach studiów na kra-
kowskiej Akademii Ekonomicznej oraz grał 
w drużynie piłkarskiej Zakładowego Klubu 
Sportowego Unia Nowa Sarzyna. Uczest-
niczył m.in. w Igrzyskach Paraolimpijskich, 
w Mistrzostwach Inwalidów Świata, Europy 
i Polski. W sumie 110 razy stawał na podium. 
W latach 70. i 80. zdobył dziewięć tytułów 
Mistrza Świata i Europy. Na Paraolimpia-
dzie w Toronto w 1976 r. zdobył złoty me-
dal w skoku w dal. Cztery lata później w Ar-
nhem zajął pierwsze miejsce w skoku w dal 
i wzwyż. Był srebrnym medalistą w biegu na 
100 i 400 metrów oraz brązowym na 1500 
m. Na igrzyskach w Nowym Jorku w 1984 r. 

zajął pierwsze miejsce w sztafecie 4 razy 400, 
drugie w skoku w dal oraz trzecie w biegu 
sztafetowym 4 razy 100 m. Jego najlepszy 
rezultat to wynik 10,6 sekundy w biegu na 
100 m. W tym okresie najlepsi zawodnicy 
świata wygrywali z wynikami 10,5-10,7 se-
kund. Wielokrotnie był odznaczany przez 
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu 
„Medalem za wybitne osiągnięcia sporto-
we”, w tym dwukrotnie złotym. W plebiscy-
cie codziennej gazety regionalnej „Nowiny”, 
uzyskał tytuł najlepszego paraolimpijczyka 
50-lecia.
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IMPREZY KULTURALNE 

LIPIEC

XXXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
Termin: lipiec
Komitet Organizacyjny Festiwalu: Miasto Leżajsk, Powiat Leżajski, Gmi-
na Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Klasztor OO. Bernardynów w Leżaj-
sku, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Biuro Organizacyjne Festiwalu: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, Dy-
rektor MCK w Leżajsku Ireneusz Wołek – Dyrektor Biura Organizacyjnego, Dy-
rektor Artystyczny Festiwalu – Józef Serafin, profesor Akademii Muzycznej im. 
F. Chopina w Warszawie, a także profesor i kierownik Katedry Organów Akade-
mii Muzycznej w Krakowie.
Miejsce: Bazylika Zwiastowania NMP w Leżajsku
Opis: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej odbywa się 
w okresie letnim każdego roku w leżajskiej Bazylice Ojców Bernardynów od 31 
lat. Corocznie bierze w nim udział kilkudziesięciu artystów światowej sławy z kra-
ju i zagranicy. Barokowe organy w Leżajsku uznawane są za jedne z najdosko-
nalszych w Europie. Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest bezpłatny. 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie. Festiwal 
realizowany jest przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Koncerty: 
v 4 lipca: Część organowa: Arkadiusz Bialic; Część kameralna: Kwartet smycz-

kowy – Żeleński String Quartet 
v 11 lipca: Część organowa: Julian Gembalski; Część kameralna: Zespół Ultra 

Musicam, pod kier. Karola Brańki-Lipińskiego
v 18 lipca: Część organowa: Roman Perucki; Część kameralna: Monika Paluch 

– fortepian
v 25 lipca: Część organowa: Jaroslav Tuma (Czechy); Część kameralna: Jadwi-

ga Sakakibara – sopran, Mariusz Drzewicki – fortepian 

WAKACJE Z KULTURĄ
Termin: lipiec
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Opis: Ośrodek Kultury na sezon letni przy-
gotowuje ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Będą to m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, 
rekreacyjne, a także dyskoteki i wycieczki po miejscach pamięci narodowej.

WAKACJE Z KULTURĄ  
– WYCIECZKI, PLENERY, KONKURSY, KONCERTY
Termin: lipiec-sierpień
Miejsce: poszczególne miejscowości
Organizator: Ośrodki Kultury w Biedaczowie, Brzózie Król., Chałupkach Dęb., 
Dębnie, Giedlarowej,  Piskorowicach, Wierzawicach, Giedlarowej, Hucisku, 
Rzuchowie
Opis: Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży pozostającej w domach w cza-
sie wakacji.

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY W PRZYCHOJCU  
– JUBILEUSZ 120-LECIA OSP PRZYCHOJEC
Termin: 3 lipca
Miejsce: stadion sportowy w Przychojcu
Organizator: Organizacje społeczne wsi Przychojec, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Jubileusz miejscowej jednostki OSP połączony z obchodami Gminnego 
Dnia Strażaka. Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na zakończenie 
odbędzie się zabawa taneczna.

XII MEMORIAŁ IM. JÓZEFA HAJDASZA
Termin: 3 lipca godz. 14.00
Miejsce: stadion sportowy w Kuryłówce
Organizator: Tadeusz „Uli” Rauza, LKS Złotsan w Kuryłówce, GOK w Kuryłówce 
Opis: Memoriał jest okazją do spotkania i integracji „starych” znajomych z pił-
karskich boisk sprzed lat, a przede wszystkim wspomnieniem o koledze piłka-
rzu, który odszedł o wiele za wcześnie. Wydarzenie kilkakrotnie miało rangę mię-
dzynarodową ponieważ uczestniczyła w nim drużyna z Nowojaworowska. W tym 
roku z wiadomych względów gości z Ukrainy nie będzie, ale dyrektor sportowy 
turnieju Tadeusz Rauza deklaruje, że memoriał będzie przebiegał pod hasłem 
„Podaj rękę Ukrainie”. 

ŚWIĘTO WSI DĘBNO
Termin: 10 lipca
Miejsce: OK w Dębnie
Organizator: OK Dębno, KGW i OSP Dębno, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów artystycz-
nych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

ŚWIĘTO WSI MALENISKA
Termin: 17 lipca
Miejsce: plac przy OK w Maleniskach
Organizator: OK w Maleniskach, Społeczna Grupa Lokalna „Nasza wieś”, soł-
tys Malenisk, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów artystycz-
nych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

WAKACJE W CENTRUM KULTURY I BIBLIOTECE  
W NOWEJ SARZYNIE
Termin: 18-29 lipca
Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie
Organizator: Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie
Opis: W drugiej połowie lipca Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie or-
ganizuje wakacje dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Dzieci wspól-
nie z instruktorami będą bawić się zgodnie z tematyką dnia, a propozycje są 
ciekawe. Każdy dzień będzie miał swój temat przewodni do naszych wspólnych 
zabaw. Jednego dnia będziemy poszukiwaczami skarbów, zaś innego przenie-
siemy się do świata innych kultur, ich tradycji i obyczajów. Nie zabraknie rów-
nież atrakcji dla miłośników przyrody, sportu, świata muzyki i mody. Nasze kino 
oczywiście zaprasza na bajki dla najmłodszych, jak również filmy dla dorosłych.
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ZAWODY JEźDZIECKIE ORAZ OGÓLNOPOLSKIE OTWARTE 
ZAWODY KAWALERYJSKIE
Termin: 1-17 lipca
Miejsce: Wierzawice/hipodrom Klubu Jeździeckiego Equistro
Organizator: Oddział Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice” w barwach 20 Pułku 
Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego w Wierzawicach
Opis: Sportowe zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody oraz Ogólno-
polskie Otwarte Zawody Kawaleryjskie. Celem wydarzenia jest propagowanie 
sportu wśród mieszkańców powiatu leżajskiego oraz wszystkich uczestników 
zawodów. Podczas zawodów odbędą się konkurencje związane ze sportem jeź-
dzieckim oraz rywalizacja kawaleryjska w konkursach białej broni (lancy i szabli). 

IMPREZY SPORTOWE

LIPIEC

PIKNIK RODZINNY I POTAŃCÓWKA GRODZISKA
Termin: 24 lipca
Miejsce: park przy OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Program dla dzieci „Ani – Magia”, koncert Orkiestry Dętej z Grodziska Dol-
nego oraz grodziska potańcówka. 

BIESIADA WIEJSKA W PISKOROWICACH
Termin: 24 lipca
Miejsce: plac przy OK w Piskorowicach
Organizator: OK Piskorowice, sołtys Piskorowic, radny, organizacje społeczne 
wsi Piskorowice, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów artystycz-
nych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Termin: 25, 26, 27, 28 lipca
Miejsce: biblioteki w Nowej Sarzynie, Jel-
nej, Sarzynie i Łętowni
Organizator: Centrum Kultury i Bibliote-
ka w Nowej Sarzynie
Opis: Zajęcia plastyczne z techniki robie-
nia papieru czerpanego. Instruktorki poka-
żą i wykonają z dziećmi  tradycyjną meto-
dą  arkusze papieru, z którego następnie 
będą uformowane i ozdobione niepowta-

rzalne zakładki do książek. Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego pro-
jektu „Partnerstwo dla książki”. 

ŚWIĘTO WSI HUCISKO
Termin: 31 lipca
Miejsce: stadion sportowy w Hucisku
Organizator: Organizacje społeczne wsi Hucisko, OK Hucisko, GOK Gminy 
Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów artystycz-
nych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

FESTIWAL MIODU I KULTURY LUDOWEJ
Termin: 31 lipca
Miejsce: plac przy Domu Kultury w Jelnej
Organizator: Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie
Opis: Impreza ma na celu promocję szeroko rozumianych tradycji pszczelar-
skich kultywowanych przez lokalnych producentów, którzy na terenie powiatu 
leżajskiego prowadzą tradycyjne, amatorskie pasieki, zaopatrujące lokalnych 
odbiorców w wysokojakościowe, ekologiczne produkty. W trakcie imprezy pro-
wadzone są warsztaty, konkursy, prelekcje oraz kiermasz sprzętu i tradycyjnych 
produktów pszczelarskich. Wydarzenie podnosi również świadomość mieszkań-
ców, jak duże znaczenie pełnią pszczoły w apiterapii człowieka, ekosystemie 
i przyrodzie. 

II WIECZÓR PAPIESKI
Termin: 31 lipca godz. 19.00
Miejsce: przystań przy Sanie
Organizator: OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce
Opis: Wieczór Papieski „Wypłyń na głębię”. W programie montaż słowno- 
-muzyczny oraz wysłuchanie oryginalnych kazań św. Jana Pawła II. Ochotnicza 
Straż Pożarna im Józefa Szczęsnego w  Kuryłówce  gorąco zaprasza do udzia-
łu w tym wydarzeniu.
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Dekontaminacja to proces polegający na 
usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej 
zagrażającej życiu lub zdrowiu organizmu ży-
wego poprzez kontakt bezpośredni lub uży-
wane sprzęty.

Samochód zabudowany został na podwo-
ziu Scania P-410 z napędem 4×2 i dwuosobo-
wą kabiną. Posiada silnik o mocy 410 KM, re-
tarder i automatyczną skrzynię biegów.

Zabudowa pojazdu jest izolowana termicz-
nie i wykonana jako konstrukcja samonośna 
przy użyciu włókien szklanych przesącza-
nych żywicą odporną na wilgoć i negatyw-
ne działanie agresywnych środków dekon-
taminacyjnych. W jej wnętrzu znajduje się 
pomieszczenie nadzoru i sterowania proce-
sem dekontaminacyjnym, podest ruchomy 
z kabiną dekontaminacyjną, pomieszczenie 
rozbierania wstępnego, przedział rozbieralni, 
komora natryskowa, ubieralnia, pomieszcze-
nie do oczekiwania na transport medyczny 
oraz miejsce regeneracji ratowników i prze-
dział sprzętowy.

Pojazd uzupełni wyposażenie Specjalistycz-
nej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekolo-
gicznego „Leżajsk”.

Koszt zakupu samochodu to 4 mln. 821 tys. zł. 
Zakup został zrealizowany w ramach projektu: 
„Usprawnienie systemu ratownictwa w trans-
porcie kolejowym – etap I” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko. 

bryg. W. Długosz
Fot. st. str. P. Rybak

Nowy 
samochód 
specjalny 
dla leżajskich 
strażaków
W maju br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku otrzymała samochód specjalny do dekontaminacji ludzi i sprzętu przy 
zagrożeniach czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i wybuchowymi (CBRNe).
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Borneo
Malezja cz. 5

podróż 105

dżungli zostały przekształcone w parki 
narodowe i rezerwaty przyrody.

Po kilku dniach podróży po tej fascy-
nującej wyspie dojeżdżamy do jedne-

go z nich – Labuk Bay Proboscis 
Monkey Sanctuary. O dziwo, pa-

nuje tutaj zadziwiający spo-
kój. Gdzie turyści? Cierpliwie 
czekamy na godzinę czterna-

stą, kiedy ma rozpocząć się kar-
mienie zwierząt. Zjedliśmy obiad i nadal 
czekamy. Nagle jest – prawdziwy memo-
wy „janusz”, który z impetem wyskoczył na 
blaszany dach budynku przeraźliwie hała-

sując. Po chwili zeskok na barierkę i peł-
ny luz. Podchodzimy bliżej, jeszcze bli-

żej. Bez reakcji. Zostajemy kompletnie 
zignorowani przez nosacza. Ani raz 

nie spotkaliśmy się wzrokiem. 
Po chwili pokazała się cała ro-

dzinka samca, który przy-
szedł tu jako pierwszy. 

Zapewne wcześniej-
sze hałasy mia-

ły  odstrasz yć 
ewentualnych 
konkurentów. 
Teraz wspól-
nie czekamy.

Są i znacznie mniejsze langury srebrzyste. 
Co, poza umaszczeniem, wyróżnia te małpy 
od innych langurów? Mają duży trzykomo-
rowy żołądek do trawienia celulozy. Pomimo 
tego, że są roślinożercami, w ich diecie do-
minują ciężkostrawne liście. Budowa żołądka 
przypomina żołądek przeżuwaczy. Jelito jest 
wyjątkowo długie, a zęby mają szorstką po-
wierzchnię, która umożliwia im efektywne roz-
drabnianie twardych liści.

Wróćmy jednak do naszych nosaczy, które 
zdezorientowane czekają na karmienie. Przed 
nami nosacz sundajski. Małpa, która stała się 
gwiazdą serii memów i śmiesznych obrazków 
o przywarach Polaków. Te niezwykłe i spokoj-
ne małpy z Borneo poruszają się w koronach 
drzew i zjadają ogromne ilości liści, które po-
woli trawią w wielkich brzuchach, donośnie 
przy tym bekając. Są zadziwiająco sprawne 
i chętnie pływają. Ich życie towarzyskie jest 
pełne tajemnic, a jedną z nich stanowi funkcja 
monstrualnych rozmiarów nosa, który kształ-
tem przypomina penisa. Nie przypadkiem tyl-
ko samce noszą taką „ozdobę”. U wielu małp 
to właśnie osobniki męskie mają wyraziste 
i jaskrawo ubarwione członki lub ich okolice, 
które prezentują jako symbol dominacji i wi-
goru. Dobrym przykładem są szympansy pro-
wadzące życie naziemne, które ochoczo po-

Nie tylko 
„janusze” i „grażyny”

Nikt nie planuje wyprawy na Borneo, by 
zwiedzać zabytki lub podziwiać inne zdoby-
cze kultury (choć i tego typu atrakcji tu nie 
brakuje). Borneo to przede wszystkim wspa-
niałe bogactwo przyrodnicze – miejsce za-
mieszkania licznych gatunków roślin i zwie-
rząt, w tym wielu endemitów.

Wyspa w dużej części pokryta jest lasami 
równikowymi, chociaż z roku na rok jest ich 
coraz mniej. Jeszcze w 1950 roku wyspę w 90 
procentach pokrywały lasy. Obecnie jest ich 
nieco ponad 30 procent. Co będzie dalej? 

Chociaż dziewicze lasy są zastępowane 
plantacjami palm olejowych, w wielu miej-
scach można jeszcze zaobserwować ich dzi-
kość i wyjątkowość. Najcenniejsze obszary Wejście do parku
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kazują swoją męskość. Małpy nadrzewne zaś 
większą część ciała mają schowaną wśród li-
stowia, a przez to trudno im eksponować na-
rządy rozrodcze – chyba że takim symbolem 
może być bardziej widoczny nos.

Żywią się liśćmi, owocami i nasionami. 
Zjadają również drobne bezkręgowce. Żyją 
w grupach złożonych z samca i kilku samic. 
Takie grupy tworzą luźne stado liczące do 32 
osobników. Nie wykazują cech terytorialnych. 
Po 166-dniowej ciąży samica rodzi jedno mło-
de, które pozostaje przy niej około roku. Sam-
ce osiągają dojrzałość płciową w siódmym 
roku życia. Nosacz sundajski występuje tylko 
na Borneo. Tyle wikipedia.

Robimy dziesiątki zdjęć i kolejne minuty fil-
mu. Nikt nam nie przeszkadza. Obsługa gdzieś 
zniknęła, a turystów jak nie było tak nie ma. Na-
wet langury ucięły sobie drzemkę. Nagle po-
ruszenie. Po chwili całe małpie towarzystwo, 
umyka w czeluść otaczających nas lasów. Po 
kilku minutach i my dowiadujemy się, że bę-
dzie drugie karmienie, ale w innym miejscu.

Zdjęcia już mamy, tak więc bez pośpiechu 
idziemy na kolejną platformę. Rzeczywiście, 
jest nawet spora grupa Chińczyków. Po chwi-
li nosacze zapełniają drewniane platformy, na 
których wykładane jest jedzenie. Na naszych 
twarzach zagościł niekończący się uśmiech.

I pomyśleć, że te łagodne, urocze małpy 
z powodu działalności człowieka są zagrożo-
ne wymarciem. Podobnie jak w przypadku 
orangutanów, szkodzą im wielkoobszarowe 

plantacje palm olejowych, pod które wycina-
ne są lasy deszczowe, naturalne środowisko 
życia tych małp. Chcąc nie chcąc, wracamy do 
tego wątku nieustannie. Po raz kolejny widać, 
jak palący jest to problem.

Dla nas Polaków nosacz sundajski to boha-
ter memów, w których wyśmiewa się typowo 
polskie przywary. Mają nawet oddaną grupę 
fanów, którzy domagają się sprowadzenia ich 
do Polski. Taka pocieszna małpka pewnie jest 
w Krakowie czy w Warszawie w zoo. I tu klops. 
Nosacza nie ma nigdzie w Polsce. Ba! Nie ma 
go nigdzie w Europie. Na świecie też są rzad-
kością, a wprowadzane do ogrodów zoolo-
gicznych populacje często umierały. 

Umieszczenie nosacza w przeciętnym ogro-
dzie zoologicznym wymagałoby sprostania 

wielu wyzwaniom. Nosacz sundajski jest ga-
tunkiem, który wymaga warunków bardzo 
zbliżonych do naturalnych i zapewnienia spe-
cyficznej diety roślinnej. Oznacza to wybudo-
wanie dużego pawilonu – szklarni z drzewami 
i utrzymywanie tam nosaczy przez cały rok, co 
jest ekonomicznie nierealne, a zysk dla prze-
trwania gatunku byłby znikomy. Pozostał więc 
wyjazd na Borneo. 

Jedzenie się skończyło, nosacze wracają do 
dżungli, a my wracamy do Sandakan. Jutro 
kolejne przygody naszej podróży po Borneo, 
ale o nich w następnym artykule.

Zdjęcia, tekst – Ireneusz Wołek

Zapraszam do obejrzenia filmu na You Tube:
Niezwykły Swiat – Malezja (Borneo) cz.2

Czekamy

Rodzinna uczta

Mama z malcem

Jeszcze jedna fotka
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Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?
Bon na zasiedlenie, stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na 
pokrycie kosztów zamieszkania w  związku z  podjęciem zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychcza-
sowego zamieszkania. 
Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?
Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza 
miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej lub działalności gospodarczej, jeżeli: 
1. za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wyso-

kości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie 
oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym; 

2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, 
w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas 
dojazdu do tej miejscowości i  powrotu do miejsca dotychczasowego za-
mieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; 

3. będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził 
działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie – 
9 000 zł.
Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?
Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz: 
1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pra-

cy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej i  oświadczenie o  spełnieniu warunku doty-
czącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca 
wykonywania pracy; 

2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podję-
cia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospo-
darczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku 
dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do 
miejsca wykonywania pracy; 

3. do 8  miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie 
w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działal-
ności gospodarczej przez okres 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodaw-
ców; 

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązków o których mowa wyżej:
– pkt 1 i 2 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu w całości w terminie 

30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
– pkt 3 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do 

udokumentowanego okresu pozostawania w  zatrudnieniu, wykonywania 
innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w ter-
minie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Masz mniej niż 30 lat?
Masz zamiar podjąć pracę, ale nie masz doświadczenia zawodowego, umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy na wybranym stanowisku?
NIE ZWLEKAJ! ZAPYTAJ O STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Adama Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk 
tel. 17 242 73 73, 17 240 67 20
email: pup@praca.lezajsk.pl; www.lezajsk.praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY
W LEŻAJSKU

Warto wiedzieć:
1. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawią-

zania stosunku pracy;
2. Stażysta wykonuje zadania określone w programie stażu i pod nadzorem opiekuna stażu;
3. Warunkiem podpisania z Powiatowym Urzędem Pracy umowy stażowej jest gwarancja zatrudnienia na umowę o pracę 

po zakończeniu stażu;
4. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu, staż może trwać maksymalnie do 30.11.2022 r., w związku z tym długość 

stażu uzależniona jest od momentu w którym zostanie złożony wniosek;
5. Za okres odbywania stażu Powiatowy Urząd Pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium w wysokości 1 565 zł netto za 

pełny miesiąc (od 1.06.2022 r.);
6. PUP opłaca za stażystę ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Masz mniej niż 30 lat?
Planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą ponad 80 km od miejsca 

obecnego zamieszkania? Możesz otrzymać 9 000 zł
SKORZYSTAJ Z BONU NA ZASIEDLENIE

ZŁÓŻ WNIOSEK

Jak to zrobić?
1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku (jeśli nie jesteś zarejestrowany – to się zarejestruj);
2. Złóż wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie;
3. Dostajesz pieniądze;
4. Wyjeżdżasz i podejmujesz pacę, a umowę dostarczasz do urzędu;
5. Nie musisz zbierać faktur i rachunków;
6. Musisz jedynie przepracować 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od otrzymania z urzędu bonu.

BON NA ZASIEDLENIE – INFORMACJE
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SKLEP
ROWEROWY

SERWIS
SPRZEDAŻ

Żołynia
ul.Białobrzeska 1
tel. 660 512 185

NAJWIĘKSZY
SKLEP

SPORTOWO-
ROWEROWY

Leżajsk
ul.Mickiewicza 74,

tel. 666 349 932
I piętro (obok dworca)

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Skłodowskiej 8, 37-300 
Leżajsk, adres e-mail: pnbl@wp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadasze-
nie nad parterową częścią budynku mieszkalnego nr 164 zlokalizowane-
go w  Dębnie (gmina Leżajsk), na działce nr ewid. 765 nie narusza przepi-
sów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12.04.2002  r. (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1065) dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, przy czym 
w przypadku niezgodności z tymi przepisami ekspertyza powinna określać 
sposób doprowadzenia przedmiotowego budynku lub jego części do zgod-
ności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna: być opracowana w  języku polskim, posiadać datę sporzą-
dzenia, zawierać adres oferenta, być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
W złożonej przez Państwa ofercie należy wskazać, pod rygorem pozostawie-
nia oferty bez rozpoznania:
– termin wykonania ekspertyzy technicznej, 
– cenę brutto za wykonaną usługę. 
Ekspertyza techniczna powinna być sporządzona przez osobę posiadającą:
wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o wpisie na li-
stę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz rzeczoznawcę do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspertyza powinna być uzgodnio-
na z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub też dostar-

czona osobiście na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
ul. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk, w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wy-

jaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Oferta powinna być w  zamkniętej kopercie z  dopiskiem „EKSPERTYZA”. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi w formie pisem-
nej lub elektronicznej. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 5 sierpnia 2022 r.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
– Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawie opracowania eksper-

tyzy technicznej i udzielania wyjaśnień jest: Arkadiusz Ból, Sylwia Strug, 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.

– Kontakt telefoniczny: 787 869 898 lub 17 242 07 37 lub na adres e-mail: 
pnbl@wp.pl.

– Godziny pracy tut. inspektoratu 730-1530.
– Przedmiot zamówienia nie jest objęty przepisami ustawy z dnia 11 wrze-

śnia 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2021  r. poz. 1129 
z późn. zm.).

VII. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający zastrzega sobie w przypadku uzasadnionych przyczyn prawo 
unieważnienia wyboru wykonawcy.

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Arkadiusz Ból

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym 
na podstawie art. 81c ust. 2 i 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej na koszt osoby 

zobowiązanej do jej dostarczenia, zaprasza do składania ofert.
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IKIGAI

fabrykarik@gmail.com@fabrykaRiK www.fabrykarik.pl

rozwój firm - prace B+R, innowacje, audyty wzornicze, internacjonalizacje i wiele innych

PUP - doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, staże

Dotacje dla firm

Biznesplany, strategie, analizy

Doradztwo biznesowe i gospodarcze

Strony internetowe i media społecznościowe

Szkolenia i warsztaty

Japońska filozofia szczęścia

Takie wątpliwości mogą pojawić się na różnych etapach Twojego życia.
Po maturze, na studiach, podejmując pierwszą lub kolejną pracę czy
otwierając własną działalność. Ba! Nawet wtedy, kiedy już ją prowadzisz.
Im dłużej będą one zaprzątać Twoją głowę tym gorzej - tracisz czas 
i szanse, które uciekają Ci przez palce. Dlatego przedstawiamy Ci
narzędzie pomagające w odnalezieniu swojej drogi zawodowej.
Zapraszamy do lektury...

dotacje na założenie działalności gospodarczej PUP, LGD

dotacje dla os. powyżej 30 r.ż. oraz poniżej 29 r.ż. ze wsparciem pomostowym

Dotacje na start działalności

ul. Klasztorna 2f/4 (nad Pepco), 37-300 Leżajsk

FRiK - doradztwo i marketing

+48 500 252 928 +48 536 126 266

Krótki opis obszarów:
Co kochasz robić? Jakie
czynności sprawiają Ci
radość, których nie możesz
się doczekać, podczas któ-
rych czujesz się naj-
szczęśliwszy i zapominasz o
czasie i świecie dookoła
Ciebie?
W czym jesteś dobry/dobra?
Jakie czynności przychodzą
Ci z największą łatwością, o
co najczęściej pytają Cię inni
ludzie, kiedy najczęściej
proszą Cię o pomoc?
Za co inni chcą płacić? Za
które z Twoich umiejętności
inni chcieliby płacić, na czym
mógłbyś/mogłabyś zarabiać?
Czego potrzebuje świat? Kto
jest Twoim autorytetem, na
kim się wzorujesz, jakie
problemy wokół siebie
widzisz, jak mółbyś/mogłabyś
te problemy rozwiązać?

To pozwoli Ci odkryć punkty wspólne pomiędzy obszarami: pasję, misję, profesjonalizm i powołanie. Opisz je.
Następnie znajdź dla nich wspólny mianowinik - to Twoje IKIGAI!
Jeśli potrzebujesz więcej informacji to przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny zeszyt szkoleniowy, dzięki któremu
łatwiej Ci będzie odkryć swoje IKIGAI. Znajdziesz w nim sporo pytań i podpowiedzi. Mamy nadzieję, że będzie dla
Ciebie przydatny! 

"Nie mam pojęcia co robić w życiu. Wszyscy mają na siebie pomysł, a u mnie wielki chaos." 
Masz czasem takie myśli? Poniżej kilka zdań właśnie dla Ciebie!

Znajdziesz go tutaj: www.fabrykarik.pl/wlasna-droga

Kochasz
robić

Jesteś
dobry

Za co inni
płacą

Czego
potrzebuje

świat

PASJA M
IS

JA

PROFESJA POW
O

ŁANIE

.
To Twoje 

IKIGAI

IKIGAI to filozofia
pomagająca okreścić cel
i sens życia.

Składa się z 4 obszarów: 
Co kochasz robić? 
W czym jesteś dobry?
Za co inni chcą płacić?
Czego potrzebuje świat?
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