
Nr 9 (143) wrzesieñ 2010   ISSN 1733-3253

M i e s i ê c z n i k

                         Egzemplarz bezp³atny

Wspomnienia z lat okupacji str. 11
Festyn w Brzózie Stadnickiej  str. 12
Mistrzostwa Polski w Mini-Siatkówce str. 13

Do¿ynki w Domaradzu  str. 4
Certyfikat ISO dla Urzêdu Gminy w ̄ o³yni   str. 3

W numerze:
Informacje o sesji Rady Gminy   str. 3

Z wizyt¹ w S³owacji  str. 8

Jubileusz SP w Smolarzynach  str. 5

Du¿y sukces ma³ej �Dwójki�   str. 10

1. Festyn w Brzózie
Stadnickiej, czyt. str. 13
2. Certyfikat ISO, str. 3

3. 100-lecie SP
w Smolarzynach, str. 5

4, 5. Festyn �Sierpniowe
plony� w ¯o³yni
Opisy zdjêæ s. 14

1

2

4

3

5

fot. J.Tomczyk

fot. J.Tomczyk fot. J.Tomczyk

fot. J.Tomczyk



Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska

Nr 9 (143) wrzesieñ 2010

Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska2

6 7

8

9

10 11

fot. J.Tomczyk

fot. J.Tomczyk

fot. J.Tomczyk

fot. J.Tomczyk fot. J.Tomczyk

fot. J.Tomczyk



Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska

Nr 9 (143) wrzesieñ 2010

3

sprawy gminy
Informacje o XXIX sesji

Rady Gminy ̄ o³ynia

Nadrzêdnym celem wdro¿enia sys-
temu zarz¹dzania jako�ci¹ by³o

wprowadzenie skutecznego narzêdzia,
sprawdzonego ju¿ w innych organiza-
cjach, które pozwoli³oby doskonaliæ
obs³ugê klientów urzêdu. Do realizacji
tego zadania przyst¹piono ze �wiado-
mo�ci¹ s³u¿ebnej roli administracji pu-
blicznej, która powinna spe³niaæ ocze-
kiwania jej klientów.

System opisuj¹cy procedury za³a-
twiania i dokumentowania prowadzo-
nych spraw oraz sposoby doskonale-

Certyfikat ISO dla Urzêdu Gminy w ̄ o³yni

¯o³yñski magistrat jako pierwszy w powiecie ³añcuckim urz¹d admini-
stracji samorz¹dowej wdro¿y³ certyfikowany system zarz¹dzania jako�ci¹.
W lipcu br. audit kontrolny urzêdu przeprowadzi³ lider w bran¿y certyfi-
kacji wyrobów i us³ug - firma SGS. Kontrola potwierdzi³a spe³nianie przez
urz¹d wymagañ zawartych w normie ISO 9001:2008.

nia obs³ugi wdro¿ono korzystaj¹c ze
wsparcia �rodków unijnych. Szkolenia
pracowników urzêdu oraz prace kon-
sultantów zosta³y sfinansowane w ra-
mach projektu "Nowa jako�æ pracy w
podkarpackich samorz¹dach" realizo-
wanego przez Centrum Rozwoju Spo-
³eczno Ekonomicznego z siedzib¹ w
Sielcu k/Sêdziszowa Ma³opolskiego.
Prace wdro¿eniowe w urzêdzie rozpo-
czê³y siê we wrze�niu 2009 r., audit cer-
tyfikacyjny przeprowadzono w dniach
5-6 lipca 2010 r.

25 sierpnia br. w Rzeszowie odby³a siê
konferencja podsumowuj¹ca projekt,
podczas której przedstawicielom 12
podkarpackich urzêdów, beneficjentom
projektu, uroczy�cie wrêczono certy-
fikaty potwierdzaj¹ce spe³nianie normy
ISO 9001:2008. Jak podkre�lali prele-
genci konferencji wdro¿enie systemu
to dopiero pierwszy krok na drodze do
poprawy �wiadczonych us³ug. Prakty-
cy podkre�lali, ¿e dopiero po kilku la-
tach funkcjonowania systemu, jego rze-
telnego sprawdzania i poprawiania po-
jawi¹ siê oczekiwane efekty.

Skuteczno�æ systemu zarz¹dzania
jako�ci¹ zale¿y przede wszystkim od
zaanga¿owania kierownictwa urzêdu
oraz jego pracowników. Pierwszy,
wydaje siê s³uszny krok, pokazuj¹cy
intencje i zaanga¿owanie urzêdu ju¿
wykonano.

Waldemar Natoñski

XXIX sesja Rady Gminy ¯o³ynia od-
by³a siê 20 sierpnia 2010 r. Rada podjê³a
uchwa³y w sprawie: - zmian w bud¿ecie
Gminy ¯o³ynia na 2010 rok, - wyra¿enia
zgody na zawarcie umowy pomiêdzy Gmi-
n¹ ¯o³ynia a Województwem Podkarpac-
kim w sprawie okre�lenia szczegó³owych
zasad wspó³pracy przy realizacji Projektu
"PSeAP - Podkarpacki System e-Admini-
stracji Publicznej" (poprzednia nazwa pro-
jektu SEKAP) zaplanowanego do realizacji
w ramach 3 osi priorytetowej "Spo³eczeñ-
stwo informacyjne Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013, - zmiany
uchwa³y Rady Gminy ¯o³ynia w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo-
�ci ¯o³ynia na lata 2010 - 2018, - zmiany
uchwa³y Rady Gminy ¯o³ynia w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo-
�ci Brzóza Stadnicka na lata 2010 - 2018,
- zg³oszenia uwag do materia³ów wstêp-
nych do projektu studium ochrony prze-
ciwpowodziowej.

Zmiany w bud¿ecie dotyczy³y g³ównie
ujêcia w planie finansowym gminy �rod-
ków dotacyjnych w wysoko�ci 775 tys. z³,
które gmina ma uzyskaæ na realizacjê pro-
jektu pn. "Kompleksowa termomoderniza-
cja obiektów u¿yteczno�ci  publicznej w

gminie ̄ o³ynia", obejmuj¹cego docieple-
nie budynków i modernizacjê elewacji
Szko³y Podstawowej w Brzózie Stadnickiej,
Szko³y Podstawowej Nr 2 w ¯o³yni oraz
Przedszkola w ̄ o³yni Górnej oraz instala-
cjê ogniw fotowoltaicznych i wykorzysta-
nie kogeneracji. Pod kontem mo¿liwo�ci
ubiegania siê o �rodki dotacyjne zmienio-
no równie¿ plany odnowy Brzózy Stadnic-
kiej i ̄ o³yni. Z projektami unijnymi zwi¹za-
na by³a tak¿e uchwa³a dotycz¹ca zawarcia
umowy wspó³pracy przy Podkarpackim
Systemie e-Administracji Publicznej. W
ramach tego przedsiêwziêcia w urzêdzie
gminy wprowadzony zostanie elektronicz-
ny obieg dokumentów, poprzedzony wy-
mian¹ sprzêtu komputerowego oraz moder-
nizacj¹ sieci informatycznej. Zmiany te sta-
nowiæ bêd¹ przygotowania do wdro¿enia
us³ug �wiadczonych przez Internet. Rada
gminy zajê³a równie¿ stanowisko w spra-
wie projektu studium ochrony przeciwpo-
wodziowej w dolinie Wis³oka przygotowa-
nego przez Regionalny Zarz¹d Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie. Zg³oszone uwagi
dotyczy³y przede wszystkim zmniejszenia
zasiêgu obszarów zalewowych w stosun-
ku do poprzedniego opracowania RZGW.
W uchwale zasygnalizowano, ¿e zalewy
obserwowane podczas powodzi wiosn¹

2010 r. s¹ wiêksze ni¿ w przedstawionym
do zaopiniowania studium.

W porz¹dku sesji znalaz³o siê równie¿
sprawozdanie z inwestycji realizowanych
przez gminê, które przedstawi³ wójt gminy
Andrzej Benedyk. Wspomnia³ o powa¿-
nych utrudnieniach w budowie kanalizacji
zwi¹zanych z wysokim stanem wód grun-
towych. Stwierdzi³ jednak, ¿e terminy wy-
konania zadañ tj. ukoñczenie budowy ka-
nalizacji w Kopaniach oraz I etapu budowy
kanalizacji Smolarzyn powinny zostaæ do-
trzymane. Wyrazi³ ubolewanie w zwi¹zku z
wstrzymaniem budowy kanalizacji Zak¹cia,
blokowanej ci¹g³ymi odwo³aniami jednego
z mieszkañców. Wójt przedstawi³ równie¿
problematykê przebudowy ul. Górskiej i
ul.Raki. Wspomnia³ o robotach dodatko-
wych, których nie mo¿na by³o przewidzieæ
na etapie projektowania oraz  przej�cio-
wych problemach mieszkañców z wjazda-
mi na posesje i odwodnieniami drogi. Omó-
wi³ równie¿ przetarg na budowê boiska wie-
lofunkcyjnego Orlik, który z cen¹ 1,3 mln z³
wygra³a firma £¹czbud.

W momencie druku niniejszego nume-
ru wiadomo ju¿ by³o, ¿e £¹czbud nie pod-
pisa³ umowy wykonawczej. Firma naj-
prawdopodobniej niedoszacowa³a oferty.
Kolejny przetarg dot. Orlika odbêdzie siê
1 pa�dziernika br. Szerzej o inwestycjach
realizowanych przez gminê napiszemy w
pa�dziernikowym numerze �Faktów...�.

Waldemar Natoñski
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Uroczysto�æ ta zgromadzi³a ponad
120 delegacji z ok. 150 wieñcami

z ró¿nych miejscowo�ci województwa
i archidiecezji, przedstawicieli w³adz
pañstwowych rezprezentowanych
przez Pos³ów i Senatora Rzeczpospo-
litej, wojewódzkich i samorz¹dowych
z Marsza³kiem Województwa  Podkar-
packiego Zygmuntem Cholewiñskim,
Przewodnicz¹cym Sejmiku Wojewódz-

twa Podkarpackiego Andrzejem Ma-
tusiewiczem, starostów powiatów, wój-
tów, so³tysów, dyrektorów szkó³ oraz
innych instytucji.

Go�ciem honorowym do¿ynek by³
ks. Biskup Paul Kariuki Njiru z Kenii.
W uroczysto�ciach do¿ynkowych
wziê³a udzia³ równie¿ delegacja z na-
szej gminy w sk³adzie: Maria Brzezic-
ka, Danuta Cierpisz, Maria i Józef
D¹bkowie, Genowefa Florek, Maria
Gi¿a, Maria Hader, Krystyna M³ynek,
Maria Nicpoñ, Krystyna Panek, Zofia
Rusinek, Genowefa i Jan Szczyrba z
darami ofiarnymi i z dwoma wieñca-
mi.

Piêkno strojów ludowych i wieñców
poszczególnych uczestników uroczy-
sto�ci zachwyca³o nie tylko oczy ale i
serca. Kapele ludowe przygrywa³y
podczas prezentacji wieñców przez
ka¿d¹ delegacjê.

Plac przed Sanktuarium Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Domara-
dzu zape³nia³ siê z ka¿d¹ chwil¹. O
godz. 12.00 rozpoczê³a siê Msza �w.

pod przewodnictwem ks. Arcybisku-
pa Józefa Michalika. W g³oszonej ho-
milii w strugach deszczu dziêkowa³ rol-
nikom za ich trud i po�wiêcenie. Ape-
lowa³, by kultywowaæ tradycje wiejskie
i trwaæ na ojcowi�nie nie wstydz¹c siê
swoich korzeni. Przyniesione przez
delegacje dary by³y wyrazem wdziêcz-
no�ci za trud, podziêkowaniem za pra-
cê w ciê¿kich tegorocznych warunkach
pogodowych.

Na zakoñczenie nabo¿eñstwa g³os
zabra³ honorowy go�æ do¿ynek Biskup
Diecezjalny Embu w Kenii ks. Pawe³
Kariuki Njiru, który wspomnia³ o g³o-
dzie podczas swego dzieciñstwa twier-

dz¹c, ¿e Polska to "ziemia obiecana" i
trzeba umiejêtnie dzieliæ siê z innymi tym
co posiadamy.

Abp Michalik po�wiêci³ przywiezio-
ne wieñce do¿ynkowe zamieniaj¹c kil-
ka s³ów z ka¿d¹ delegacj¹. ̄ o³ynia zo-
sta³a pochwalona za aktywno�æ i
uczestnictwo w ró¿nych uroczysto-
�ciach diecezjalnych.

Do zebranych przemawiali równie¿
Marsza³ek Województwa  Podkarpac-
kiego, Starosta Powiatu Brzozowskie-
go oraz Wójt Domaradza.

Duszpasterz rolników zaprosi³
wszystkich na kolejne do¿ynki za rok
do Jaros³awia. Ka¿da delegacja otrzy-
ma³a pami¹tkowe dyplomy oraz zosta-
³a poczêstowana kie³bask¹ z grilla,
kaw¹ i ciastem.

Po zakoñczeniu Mszy �w. na sce-
nie obok Sanktuarium zaprezentowa³y
siê kapele ludowe z Jasienicy Rosiel-
nej, Domaradza i zespó³ �piewaczy z
Haczowa.

Zadowoleni i rado�ni wrócili�my do
swoich domów. Zapraszamy za rok.

Krystyna M³ynek
Maria Nicpoñ

Do¿ynki w Domaradzu

29.08.2010 r. w Domaradzu odby³y siê X Jubileuszowe Do¿ynki  Woje-
wództwa  Podkarpackiego, XXVII Do¿ynki Archidiecezji  Przemyskiej,
IX Powiatu Brzozowskiego Gminy i Parafii Domaradz.

NOWE ZNACZKI

Poczta Polska �wiadczy us³ugê
pod nazw¹ "Znaczek spersona-

lizowany". Us³uga ta polega na wy-
korzystaniu znaczka pocztowego i
umieszczeniu obok jakby drugiego
znaczka, na którym mo¿na umie�ciæ
ró¿nego rodzaju informacje dotycz¹-
ce lokalnych budowli, pomników.
obchodzonych uroczysto�ci, rocznic,
logo firmy. My, jako spo³eczno�æ
¯o³yni, mo¿emy poszczyciæ siê na-
sz¹ piêkn¹ zabytkow¹ �wi¹tyni¹,
wiêc pozwolili�my sobie na wyda-
nie znaczka spersonalizowanego
w³a�nie z tym obiektem. Zdjêcie
wykona³ p. Jerzy Tomczyk. Zapra-
szamy do wspó³pracy i uwiecznie-
nia w³asnych pomys³ów na znaczku
pocztowym.

Zofia Krzy¿ak

fot. J.Tomczyk
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oswiata

�Jest czas� . I czas �wiêtowania�
- jak mówi jeden z pami¹tkowych wpi-
sów do Kroniki Szko³y Podstawowej w
Smolarzynach.

Placówka ta obchodzi³a w bie¿¹cym
roku 100 - lecie istnienia. Uroczysto�ci
obchodów tego piêknego jubileuszu od-
by³y siê 1 wrze�nia 2010. Uczestnika-
mi byli absolwenci, uczniowie, rodzice,
dyrekcja, grono pedagogiczne oraz za-
przyja�nieni z nasz¹ szko³¹ go�cie.

To niecodzienne wydarzenie rozpo-
czê³o siê od Mszy �w. w miejscowym
ko�ciele. Odprawili j¹ ks. Zygmunt Su-
ski - proboszcz parafii Smolarzyny oraz
absolwent naszej Jubilatki - ks. dr Ja-
nusz Trojnar. W oprawie Mszy �w.
uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i
rodzice.

Kolejnym punktem programu by³a
czê�æ artystyczna, która mia³a miejsce
w Domu Kultury w Smolarzynach. Uro-
czysty program przygotowany przez na-
uczycieli: Joannê  Lejê, Annê Fr¹czek,
Ma³gorzatê Or³o� i Martê Lisowsk¹
zosta³ z powodzeniem zaprezentowany
przez naszych ma³ych uczniów.

Zaproszenie do uczestnictwa w tym
wyj¹tkowym wydarzeniu przyjêli hono-
rowi go�cie:

- Stanis³aw Panek - Przewodnicz¹-
cy Powiatu £añcuckiego,

- Andrzej Benedyk - Wójt Gminy
¯o³ynia,

- Józef Tkacz - Przewodnicz¹cy
Rady Gminy ̄ o³ynia,

- Danuta Kulikowska - Przewodni-
cz¹ca Komisji Spraw Spo³ecznych
Rady Gminy ̄ o³ynia,

- Ks. Zygmunt Suski - proboszcz Pa-
rafii p.w. �w. Stanis³awa Kostki w Smo-
larzynach,

- Ks. dr Janusz Trojnar - absolwent
Szko³y Podstawowej w Smolarzynach,
wyk³adowca Seminarium Duchowne-
go w Przemy�lu,

- Helena M³ynek - Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w ̄ o³yni,

- Magdalena K¹tnik-Kowalska -
Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury
w ̄ o³yni,

- Bernadetta Lorenc - G³ówna Ksiê-
gowa Gminnego Zespo³u Ekonomicz-
no - Administracyjnego Szkó³ w ̄ o³y-
ni,

- Artur Gerersdorf - Dyrektor Gmin-
nego Zespo³u Ekonomiczno - Admini-
stracyjnego Szkó³ w ̄ o³yni,

- dyrektorzy jednostek o�wiatowych
z terenu Gminy ̄ o³ynia,

- Maria Ukarma i Pan Kazimierz
Korus - emerytowani dyrektorzy Szko-
³y Podstawowej w Smolarzynach,

- Beata Buszta - so³tys wsi Smola-
rzyny,

- Mieczys³aw Babiarz - radny wsi
Smolarzyny,

- absolwenci, uczniowie i rodzice.
Po uroczystym powitaniu go�ci pani

Dyrektor Teresa Borcz przedstawi³a hi-
storiê Szko³y Podstawowej w Smola-
rzynach, która przedstawia siê nastê-
puj¹co:

Analizuj¹c 100 - letni¹ historiê Szko-
³y Podstawowej w Smolarzynach, wy-
ra�nie nasuwa siê istota funkcjonowa-
nia placówki o�wiatowej w �rodowisku
oraz okre�lone tradycje zwi¹zane z
upowszechnianiem elementarnej edu-
kacji na wsi.

Tradycje te, przekazywane z poko-
lenia na pokolenie, s¹ bardzo bogate i
¿ywe do dnia dzisiejszego, co �wiad-
czy o docenianiu znaczenia wiedzy
przez mieszkañców Smolarzyn.

Z dokumentów wynika, ¿e Kurato-
rium Okrêgu Szkolnego Lwowskiego
powo³a³o powszechn¹ szko³ê jednokla-
sow¹ w Smolarzynach orzeczeniem z
dnia 14 stycznia 1906 r. Fakt ten by³
usankcjonowaniem istniej¹cego od wie-
lu lat stanu, kiedy to ludzie gromadzili
siê u gospodarzy, posiadaj¹cych obszer-
niejsz¹ izbê, w celu opanowania trud-
nej sztuki czytania i pisania. Do nauki
raczej nie by³y dopuszczane dzieci.

Uczyli siê starsi, a nauczycielami byli
miejscowi, którzy wcze�niej ju¿ tê sztu-
kê opanowali. Najczê�ciej zbierano siê
u Jana �wi¹toniowskiego, Micha³a (An-
drzeja) Maczugi, który równocze�nie
prowadzi³ niewielk¹ bibliotekê oraz u p.
Czado i Antoniego K¹tnika.

Po formalnym powo³aniu szko³y, w
1906 r., nauki czytania i pisania rów-
nie¿ udzielali nauczyciele - amatorzy,
którzy nie posiadali kwalifikacji. Pierw-
sz¹ wykwalifikowan¹ nauczycielk¹ by³a
Agnieszka Piziakówna, która uczy³a w
pomieszczeniach wynajêtych u Toma-
sza �wi¹toniowskiego.

W tym samym czasie �wiatli miesz-
kañcy Smolarzy czynili starania o bu-
dowê obiektu szkolnego we wsi. Naj-
aktywniej w tej sprawie dzia³a³ pan
Antoni Or³o� "Krzakowy", który rów-
nie¿ prowadzi³ bibliotekê. Dziêki wsta-
wiennictwu galicyjskich pos³ów do par-
lamentu austrowêgierskiego inicjatywa
miejscowych dzia³aczy nabra³a realnych
kszta³tów. Tak wiêc, w 1910 roku, o
czym �wiadczy data na szczycie budyn-
ku, oddano do u¿ytku murowany obiekt
szkolny wraz z budynkiem gospodar-
czym kosztem 17 tysiêcy koron. By³ to
typowy projekt, za� identycznych pla-
cówek powsta³o w tym czasie w oko-
licznych wioskach kilka. Do realizacji
tego przedsiêwziêcia wyj¹tkowo przy-
czyni³ siê wieloletni burmistrz £añcuta,
pan Stanis³aw Cetnarski.

Zanim przyst¹piono do budowy szko-
³y, rozegra³a siê batalia o jej lokalizacjê.
Spo³eczno�æ wiejska pragnê³a j¹
wznie�æ w centrum wsi. Mimo pocz¹t-
kowych trudno�ci z odkupieniem dzia³-
ki od ówczesnego w³a�ciciela, starania
entuzjastów doprowadzi³y do budowy
szko³y w zamierzonym miejscu.

Status szko³y w Smolarzynach zmie-
ni³ siê w Odrodzonej Polsce, kiedy to,
po decyzji Kuratorium Okrêgowego
Szkolnego Lwowskiego z dnia 14 pa�-
dziernika 1924 r., powszechn¹ szko³ê
jednoklasow¹ przekszta³cono na dwu-
klasow¹. Z takim statusem placówka
funkcjonowa³a do 1932 roku, kiedy to
w wyniku wprowadzenia tzw. jêdrze-
jowiczowskiej reformy szkolnej sta³a siê
szko³¹ powszechn¹ I stopnia, co ozna-
cza³o, ¿e uczêszczaj¹cy przez 7 lat

Jubileusz Szko³y Podstawowej
w Smolarzynach
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uczeñ koñczy³ 4 klasy. Szko³a zyska³a
te¿ prawo zatrudnienia na sta³e 2 na-
uczycieli, w tym kieruj¹cego. Wówczas
pracê w Smolarzynach rozpoczêli pañ-
stwo Helena i Franciszek Plisiowie z
¯o³yni. Kierownikiem szko³y zosta³ p.
Franciszek, dzia³acz ZMW "Wici". Jako
muzyk graj¹cy na skrzypcach, organi-
zowa³ w szkole teatrzyk daj¹cy przed-
stawienia dla �rodowiska oraz chór
szkolny, który u�wietnia³ uroczysto�ci
ko�cielne. Wielk¹ atrakcj¹ i nagrod¹ dla
uczniów robi¹cych du¿e postêpy w na-
uce i wzorowo siê zachowuj¹cych by³a
mo¿liwo�æ pos³uchania radia kryszta³-
kowego (s³uchawkowego). Pañstwo
Plisiowie mieszkali przy szkole i praco-
wali w niej do roku 1948.

Rokrocznie szko³ê odwiedza³a hra-
bina El¿bieta Potocka, obdarowuj¹c
dzieci cukierkami, a te biedniejsze do-
datkowo artyku³ami pierwszej potrze-
by. Ona te¿ uczestniczy³a w 1928 roku
w uroczysto�ci z okazji obchodów 10 -
lecia Niepodleg³ej Polski, kiedy to po-
sadzono przed budynkiem szko³y rosn¹-
c¹ do dzisiaj "lipkê wolno�ci".

Osobny rozdzia³ w historii szko³y to
okres okupacji hitlerowskiej. Nauka
odbywa³a siê w jednej izbie lekcyjnej,
drug¹ Niemcy przeznaczyli na maga-
zyn. Okupanci zakazali nauczania hi-
storii i geografii, rekwiruj¹c wszelkie
pomoce naukowe do tych przedmiotów.
Panu Plisiowi uda³o siê jednak zacho-
waæ w mieszkaniu kilka map. Stawia-
j¹c jednego ucznia "na czatach", z po-
zosta³ymi prowadzi³ lekcje historii i geo-
grafii. Warto w tym miejscu nadmie-
niæ, ¿e syn pañstwa Plisiów, Marian,
bêd¹cy lekarzem, w czasie okupacji pra-
cowa³ z partyzantami z BCh, lecz¹c ich
i opatruj¹c rannych.

W okresie miêdzywojennym tylko
jednostki po ukoñczeniu szko³y w Smo-
larzynach kontynuowa³y naukê. Poza
dwoma synami pañstwa Plisiów byli to:
Józef Grzesik, który dos³u¿y³ siê stop-
nia pu³kownika w WP, Józef Kloc -
ksi¹dz oraz Marian Chudzik, który ukoñ-
czy³ liceum w £añcucie.

Pan Franciszek Pli� kierowa³ szko-
³¹ w Smolarzynach do roku 1948, kiedy
to przeszed³ na emeryturê i przeniós³
siê do £añcuta. Kierownictwo po nim

objê³a p. Janina Czubryj, a od 1965 do
1968 roku  funkcjê tê sprawowa³a p.
Maria Ukarma, pracuj¹ca ju¿ wcze�niej
w tej szkole. By³a to ju¿ placówka sied-
mioklasowa z klasami ³¹czonymi z wy-
j¹tkiem klasy I.

W roku 1968 kierowniczk¹ szko³y
zosta³a p. £ucja Mandat z Bud £añ-
cuckich. Ze wzglêdu na szczup³o�æ po-
mieszczeñ szkolnych dwie klasy odby-
wa³y zajêcia w Domu Ludowym (dzi-
siejsza plebania). Sytuacja taka trwa³a
równie¿ za kadencji p. W³adys³awy
Buszty - Guzy.

Nowy etap w historii szko³y rozpocz¹³
siê w 1971 roku wraz z powo³aniem na
kierownika tej placówki p. Kazimierza
Korusa. Swoj¹ pracê na tym stanowi-
sku p. Korus rozpocz¹³ stwierdzeniem,
¿e 2 sale lekcyjne w budynku szkolnym
i 2 wynajête przy ko�ciele nie mog¹
zapewniæ odpowiednich warunków ani
uczniom, ani nauczycielom. Budynek
szkolny, od pocz¹tku nie remontowany,
pilnie wymaga³ wymiany wyeksploato-
wanej stolarki drzewnej i okiennej, pod-
³óg z desek, pieców kaflowych, o�wie-
tlenia. Niedostateczne by³o równie¿
wyposa¿enie w �rodki dydaktyczne i
sprzêt szkolny. W sprawê remontu i roz-
budowy szko³y zaanga¿owa³ siê komi-
tet rodzicielski oraz dzia³acze samorz¹-
dowi ze Smolarzyn. Niestety, inicjaty-

wy te nie znalaz³y nale¿ytego wsparcia
ze strony w³adz o�wiatowych i admini-
stracyjnych, wobec czego o pomoc
zwrócono siê do zak³adu opiekuñczego
- £añcuckiej Fabryki �rub. Do realiza-
cji planowanej w szkole inwestycji dy-
rektor fabryki zaoferowa³ ceg³ê z roz-
biórki zbêdnej fabryce hali. W okresie
wakacji rodzice rozebrali halê i prze-
transportowali ceg³ê na teren szko³y.
Równocze�nie, p. in¿. Golenia, pocho-
dz¹cy ze Smolarzyn, opracowa³ spo-
³ecznie dokumentacjê rozbudowy szko-
³y. W pierwszych dniach wrze�nia 1972

roku uczniowie po zajêciach lekcyjnych
rozpoczêli czyszczenie ponad 12 tysiê-
cy sztuk ceg³y rozbiórkowej. Zauwa¿y³
to przeje¿d¿aj¹cy pó�nym popo³udniem
przez Smolarzyny ówczesny przewod-
nicz¹cy Powiatowej Rady Narodowej
w £añcucie p. Stanis³aw Boroñ. Przy-
padkowa rozmowa p. Boronia z dyrek-
torem szko³y i uczniami zaowocowa³a
zobowi¹zaniem w³adz gminnych do
udzielenia wsparcia finansowego inwe-
stycji w Smolarzynach. Pozwoli³o to
jesieni¹ tego¿ roku rozpocz¹æ inwesty-
cjê, któr¹ uroczy�cie oddano do u¿ytku
22 lipca 1973 roku.

Tak wiele zadañ i przedsiêwziêæ dy-
rektor Kazimierz Korus móg³ zrealizo-
waæ w krótkim, trzyletnim okresie, dziê-
ki pe³nemu zaanga¿owaniu licznej gru-

Stoj¹ od lewej: Andrzej Benedyk Wójt Gminy ¯o³ynia, Teresa Borcz Dyrektor SP
w Smolarzynach, Stanis³aw Panek Przewodnicz¹cy Rady Powiatu £añcuckiego

fot. J.Tomczyk
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py rodziców, a tak¿e ludzi nie zwi¹za-
nych bezpo�rednio ze szko³¹. W�ród
licznej plejady aktywnie wspieraj¹cych
dzia³ania na rzecz szko³y wymieniæ na-
le¿y: Teofila K¹tnika, Jana Kloca,
Edwarda S³upka, Jana �wi¹toniowskie-
go, Jana Maczugê, Eugeniusza S³upka.
Twórcz¹ atmosferê wspierali pracuj¹-
cy wówczas w szkole nauczyciele: Ja-
nina Golenia - S³upek, Zofia ̄ ywicka,
Krystyna Dubiel, Halina Szymañska.
Kolejne lata to  okres wprowadzenia w
¿ycie reformy szkolnictwa autorstwa
Józefa Tejchmy. Powo³anie Zbiorczych
Szkó³ Gminnych, które mia³y byæ oaza-
mi nowoczesno�ci, sprowadzanie szkó³
w wioskach do roli punktów filialnych
z równoczesnym obni¿eniem ich stop-
nia organizacji, problemy z dojazdem
m³odzie¿y do Zbiorczej Szko³y Gminnej
w ¯o³yni, walka rodziców o przywró-
cenie o�mioklasowej szko³y - to wszyst-
ko sta³o siê do�wiadczeniem Smolarzyn
za kadencji p. Krystyny Dubiel, Hele-
ny Gryglewicz i Marka Surmacza. Za-
biegi �rodowiska zosta³y uwieñczone
sukcesem dopiero w roku 1992, kiedy
to decyzj¹ Kuratora O�wiaty w Rze-
szowie z dnia 14 lipca 1992 roku pod-
wy¿szono z dniem 1 wrze�nia tego¿ roku
stopieñ organizacyjny Szko³y Podstawo-
wej w Smolarzynach z klas I - VI do
klas I - VIII.

1 wrze�nia 1994 roku, w wyniku
przeprowadzonego konkursu, funkcjê
dyrektora szko³y objê³a p. Jolanta Ku-
ras, która swoj¹ kadencjê rozpoczê³a
od nawi¹zania �cis³ych kontaktów z Za-
rz¹dem Gminy oraz Kuratorium O�wia-
ty i Wychowania.  Da³o to efekty w
postaci �rodków na inwestycje moder-
nizacyjne oraz pozyskanie pomieszczeñ
dla potrzeb szko³y w budynku opusz-
czonym przez Przedsiêbiorstwo Upo-
wszechnienia Prasy i Ksi¹¿ki "Ruch".
Dziêki zabiegom p. Kuras najpierw po-
zyskano materia³ na remont zdewasto-
wanych pomieszczeñ tzw. "Klubu", do
których przeniesiono bibliotekê szkol-
n¹. Wspó³praca nawi¹zana z PSS "Spo-
³em" w Rzeszowie zaowocowa³a po-
zyskaniem sprzêtu i wyposa¿enia skle-
piku Spó³dzielni Uczniowskiej, która
równie¿ znalaz³a pomieszczenie w
"Klubie". Kontakt z przedsiêbiorstwem

"Telekomunikacja Polska" przyczyni³ siê
do wzbogacenia ksiêgozbioru biblioteki
szkolnej o ponad 2000 woluminów.
Po przejêciu szko³y przez gminê w 1996
roku znacznie poprawi³a siê baza ma-
terialna i zaopatrzenie w �rodki dydak-
tyczne. Zmodernizowano centralne
ogrzewanie i przeprowadzono kapital-
ny remont budynku szko³y. W dawnym
gara¿u OSP urz¹dzono, co prawda nie-
pe³nowymiarow¹, jednak zaspokajaj¹-
c¹ minimalne potrzeby, salê gimna-
styczn¹. W wyniku przywrócania funk-
cji Domu Kultury szko³a utraci³a po-
mieszczenie sklepiku Spó³dzielni
Uczniowskiej. Dziel¹c jedn¹ z klas, po-
zyskano pomieszczenie na mini pra-
cowniê komputerow¹ wyposa¿on¹ w
5 zestawów komputerowych. Zakupio-
ny zosta³ równie¿ sprzêt audiowizual-
ny. Wybudowano tak¿e pe³nowymiaro-
we asfaltowe boisko do koszykówki i
siatkówki. Ponadto przeprowadzono
czê�ciowy remont ogrodzenia szko³y
i zadbano o estetykê obej�cia.

Po przejêciu szko³y przez samorz¹d
lokalny diametralnej poprawie uleg³a nie
tylko baza szko³y, ale równie¿ dzia³al-
no�æ pozalekcyjna. Uczniowie otrzymali
mo¿liwo�æ rozwoju swoich zaintereso-
wañ i zdolno�ci, uczêszczaj¹c na ró¿-
norodne ko³a zainteresowañ. Okres ten
zaowocowa³ równie¿ �cis³¹ wspó³pra-
c¹ szko³y ze �rodowiskiem lokalnym,
dziêki czemu dzieciaki zdoby³y okazjê
do zaprezentowania swojego dorobku
na szerszym forum.

W roku 2001, w wyniku reformy
o�wiatowej, po raz kolejny zmieniony
zosta³ stopieñ organizacyjny szko³y. Po
ukoñczeniu klasy szóstej, uczniowie
kontynuowali naukê w gimnazjum w
¯o³yni.

W latach 2002 - 2005 funkcjê dy-
rektora szko³y pe³ni³a p. Agnieszka
Babiarz. W tym czasie  sytuacja de-
mograficzno - ekonomiczna przyczyni-
³a siê do obni¿enia stopnia organizacji
szko³y do trzech klas, co nast¹pi³o w
roku 2005. Od tej chwili obowi¹zki dy-
rektora szko³y powierzono p. Teresie
Borcz, która sprawuje tê funkcjê do
dnia dzisiejszego.

Od kilku lat, dziêki przychylno�ci or-
ganu prowadz¹cego, nieustannie i sys-

tematycznie poprawia siê baza szko³y.
W ostatnim czasie wymieniono dach,
stolarkê okienn¹, ocieplono budynek,
wykonano elewacjê, zmodernizowano
toalety, zmieniono ogrodzenie, wyre-
montowano sale lekcyjne. Jednocze�nie
zadbano równie¿ o wzbogacenie pla-
cówki o �rodki dydaktyczne.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pomimo wie-
ku dzieci bardzo aktywnie uczestnicz¹
w ¿yciu szko³y oraz �rodowiska lokal-
nego, o czym �wiadcz¹ liczne imprezy i
uroczysto�ci wewnêtrzne oraz lokalne.
Ponadto uczniowie chêtnie bior¹ udzia³
w ró¿norodnych konkursach i przegl¹-
dach, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nie-
nia.

Wchodz¹c w nowe stulecie, rozpo-
czynamy kolejny etap w historii Szko³y
Podstawowej w Smolarzynach. Nie za-
pominaj¹c o przesz³o�ci, wyra¿amy g³ê-
bok¹ nadziejê godnej kontynuacji tra-
dycji o�wiatowych oraz mo¿liwo�ci edu-
kacji w swoim �rodowisku rodzinnym
dla przysz³ych pokoleñ.

W nastêpnym punkcie programu go-
spodarz Gminy Wójt Andrzej Benedyk
wrêczy³ okoliczno�ciowe pami¹tki. Przy
tej okazji zebrani wys³uchali krótkich
przemówieñ, zawieraj¹cych ¿yczenia
dla Szko³y Jubilatki, która otrzyma³a
cenne prezenty i upominki.

Z kolei delegacja w sk³adzie eme-
rytowanych dyrektorów i absolwentów
placówki uda³a siê na cmentarz, gdzie
z³o¿ono kwiaty na grobie d³ugoletniej
nauczycielki i wychowawczyni wielu
pokoleñ w naszej szkole - Zofii  ̄ ywic-
kiej

Po programie artystycznym zapre-
zentowanym przez uczniów zaproszeni
Go�cie udali siê do budynku szko³y na
spotkanie okoliczno�ciowe.

Cennym podsumowaniem Jubile-
uszu 100 - lecia Szko³y Podstawowej
w Smolarzynach okaza³y siê pami¹tko-
we wpisy Go�ci do Kroniki Szko³y.

Nauczyciele
Szko³y Podstawowej

     w Smolarzynach
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W maju w Brzózie Stadnickiej roz-
brzmiewa³ jêzyk s³owacki, nato-

miast w czerwcu naszego jêzyka oj-
czystego mieli okazjê pos³uchaæ S³owa-
cy, jako ¿e w dniach 28. 05. - 02. 06.
2010r. mieli�my przyjemno�æ go�ciæ w
rodzinnych stronach naszych partne-
rów, z którymi realizujemy projekt wy-
miany miêdzyszkolnej.

Rankiem 28 maja udali�my siê w
drogê. Czeka³o nas 400 km jazdy ma-
³ym autokarem. Dla wielu z uczniów
by³ to pierwszy tak odleg³y wyjazd, w
dodatku do zupe³nie nieznanego miej-
sca. Na szczê�cie jednak do osób, któ-
re ju¿ poznali�my. Dotarli�my do Ma-
rikovej pó�nym wieczorem. Gospoda-
rze wypatrywali nas ju¿ od rogatek
miejscowo�ci� W budynku szko³y
czeka³o na nas mnóstwo ludzi: ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice. Zgotowali
nam oni piêkne powitanie - chlebem,
sol¹, ludow¹ pie�ni¹. Po poczêstunku
powitalnym wszyscy udali siê na miej-
sce zakwaterowania, przewa¿nie m³o-
dzie¿ mia³a mieszkaæ u osób, które w
trakcie poprzedniego etapu projektu
sami go�cili w swoich domach, tylko
kilka osób trafi³o do nieznanych sobie
rodzin.

Nastêpnego dnia rano, w sobotê,
wszyscy spotkali�my siê pod szko³¹ i
wyruszyli�my na zwiedzanie okolicy,
która okaza³a siê prze�liczna. Dolna
Marikova po³o¿ona jest bowiem w ma-
lowniczej dolince, otoczona zalesiony-
mi wzgórzami z wystaj¹cymi gdzienie-
gdzie ska³kami wapiennymi. Przep³y-
wa przez ni¹ szumi¹cy, wartki strumy-
czek. Zaproszono nas tak¿e do zwie-
dzenia pobliskiego dworu, w którym
urz¹dzono muzeum regionalne, gdzie
obejrzeli�my wystawê zwierz¹t za-
mieszkuj¹cych te regiony, w tym m. in.
¿ubry i rysie, ¿ywe wê¿e�, które owi-
jali sobie niektórzy na szyi. Wszystkich
te¿ zainteresowa³a ekspozycja moto-
rów: od najstarszych do najnowocze-
�niejszych egzemplarzy. Ponadto, mie-
li�my tam okazjê nauczyæ siê tworze-
nia bi¿uterii z drucików i koralików, nie-

typowych pocztówek - pami¹tek z pod-
ró¿y oraz obrazków z drewna. Nastêp-
nie udali�my siê do pobliskiego miasta,
Pova�ská Bystrica. Tego dnia wieczo-
rem mia³a tam zostaæ otwarta piêkna
podniebna estakada, ³¹cz¹ca autostra-
dy biegn¹ce z pó³nocy na po³udnie kraju,
a dobiegaj¹ce dotychczas jedynie do
dwóch przeciwleg³ych granic miasta.
Z tej okazji pozwolono ludziom pospa-
cerowaæ nie uliczkami w parku czy
chodnikami, ale� samym �rodkiem
autostrady. Z tej jedynej chyba takiej
w ¿yciu  okazji chêtnie skorzystali�my
i pospacerowali�my, ogl¹daj¹c z góry
wspania³¹ panoramê miasta i otacza-
j¹ce je góry stra¿owskie. W jedno z
miejsc w tych¿e górach udali�my siê

wkrótce. Pojechali�my mianowicie do
W¹wozu Maniñskiego (Manínska
Tiesòava), który nale¿y do szczególnie
ulubionych przez turystów miejsc, jako
,¿e jest to najwê¿szy kanion na S³owa-
cji, charakteryzuj¹cy siê niezwyk³ymi
formami skalnymi oraz cennymi gatun-
kami flory i fauny. W¹sk¹ dolinê Poto-
ku Maniñskiego otaczaj¹ �ciany skal-
ne, osi¹gaj¹ce miejscami wysoko�æ do
400 m. S¹ to w³a�ciwie dwa mniejsze
w¹wozy oddzielone ma³¹ kotlink¹. W
najwê¿szych miejscach ledwie zmie�ci³
siê w niej nasz autobus.

 Po powrocie zebrali�my siê w
szkole i rozpoczê³o siê folklorystyczne
popo³udnie. Po tradycyjnym obiedzie,
na którym mogli�my skosztowaæ np.
pyszne bryndzové halu�ky, ogl¹dali�my
wystêpy taneczne i wokalne naszych
gospodarzy. Sami wyst¹pili�my tak¿e,
bowiem zespó³ "Brzózanka" zaprezen-
towa³ swoje taneczne talenty. Dzieñ za-
koñczy³o ognisko z dyskotek¹ na �wie-
¿ym powietrzu.

Niedziela równie¿ zapowiada³a siê
ciekawie, bowiem by³ to dzieñ pe³en tu-
rystycznych atrakcji. Pierwsz¹ z nich
by³ neogotycki zamek w Bojnicach, bar-
dzo znany i czêsto odwiedzany na S³o-
wacji, jakby ¿ywcem przeniesiony z
bajki, prze�liczny, z wieloma wie¿ycz-

kami i balkonami.  Drug¹ atrakcjê sta-
nowi³o pobliskie zoo, w którym zorga-
nizowano tak¿e park zabaw. Nawet
deszcz, który zaskoczy³ nas w�ród
zwierz¹t, wra¿eñ nam nie popsu³. W
drodze powrotnej zatrzymali�my siê w
Rajeckiej Le�nej, gdzie znajduje siê
kolejna niezwyk³a atrakcja - S³owac-
kie Betlejem. Jest to wyrze�biona rêcz-
nie z drewna lipowego ruchoma szop-
ka przedstawiaj¹ca zabytki S³owacji
oraz sceny z ¿ycia mieszkañców tego
kraju. Rze�by te s¹ prawdziwymi ar-
cydzie³ami, a praca nad nimi zabra³a

Z wizyt¹ na S³owacji



Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska

Nr 9 (143) wrzesieñ 2010

9

ludowemu arty�cie ponad 15 lat.
Poniedzia³ek i wtorek spêdzili�my na

terenie zaprzyja�nionej szko³y. Rano
uczestniczyli�my tu w lekcjach j. an-
gielskiego, zarówno m³odsi, jak i starsi
nasi uczniowie �wietnie sobie na nich
poradzili, mimo i¿ by³y prowadzone tak¿e
troszkê w j. s³owackim. "Stresy szkol-
ne" mogli�my odreagowaæ podziwiaj¹c
wystêp magika, który przy pomocy
swej asystentki, Cyganki, wyczarowy-
wa³ dla nas ró¿ne cudeñka,  rozbawi³
nas do ³ez.

Nastêpnie mia³y miejsce zawody
sportowe i tu, ku ogólnemu szokowi, da-
li�my siê pokonaæ w mini - pi³kê no¿n¹,
czyli domenê naszych zawodników, a
wygrali�my turniej unihokeja, sport ulu-
biony przez gospodarzy. Po obiedzie
rywalizacja sportowa przekszta³ci³a siê
w artystyczn¹. Zorganizowano bowiem
wspania³e warsztaty, gdzie wszyscy
uczestnicy wymiany mogli nauczyæ siê
kilku nowych rzeczy , m. in. pomalo-
waæ koszulki w wybrany przez siebie
wzór, udekorowaæ pierniczki, samodziel-
nie wyprodukowaæ i ozdobiæ �wieczkê,
rze�biæ w cie�cie z masy solnej i wiele
innych.

Wtorek by³ Miêdzynarodowym
Dniem Dziecka. Gospodarze zaplano-
wali wiele atrakcji. Pierwsz¹ z nich by³o
bardzo zabawne przedstawienie pt. "
Siedem Ko�l¹tek", na które zostali�my
zaproszeni do miejscowego Domu Kul-
tury. Po przedstawieniu uczestniczyli-
�my w konkursie pt. Mini Playback
Show. Jego zwyciêzc¹ zosta³ Jakub
Urban, niesamowicie atrakcyjnie paro-
diuj¹c piosenkê Katy Perry, a drugie
miejsce zaj¹³ duet Sebastian �ra³ka -
Mateusz Sobu� prezentuj¹c utwór Iva-
na Mladka. Nastêpnie bawili�my siê,
uczestnicz¹c w przeró¿nych grach, za-
bawach i konkursach zrêczno�ciowych.
Po po³udniu zaczê³y siê przygotowania
do fina³u naszej wymiany. Podczas wie-

czornej dyskoteki mia³ odbyæ siê pokaz
mody. Stroje musia³y byæ wykonane
tylko z materia³ów ekologicznych, wiêc
ich wykonanie wymaga³o wiêc wielu
starañ i mnóstwa pracy. Wybrani mo-
dele i modelki ukazali naszym oczom
wspania³e, kreacje. Zachwycili nas

wszystkich bardzo inspiruj¹cymi stro-
jami i niezwyk³a pomys³owo�ci¹. Pó�-
niej, w trakcie dyskoteki, mia³ miejsce
chrzest s³ownika angielsko - polsko -
s³owackiego, który wspólnie tworzyli-
�my ca³y rok. Zosta³ on  "ochrzczony"
przez panie dyrektor obu szkó³ i uro-
czy�cie podpisany przez opiekunów. Po
wpisaniu siê do ksiêgi pami¹tkowej
wymiany, uroczy�cie i oficjalnie po¿e-
gnali�my siê.

¯egnali�my siê te¿ rano, gdy wielce
siê oci¹gaj¹c, wsiadali�my do autoka-
ru. U�ciskom i ³zom nie by³o koñca.

W drodze powrotnej wst¹pili�my
jeszcze do ma³ego Aquaparku w Ora-
vicy, gdzie jeszcze na koniec naszej wy-
cieczki "posmakowali�my" S³owacji i
za¿yli�my k¹pieli w ciep³ej i czystej

wodzie, rozkoszuj¹c przy tym oczy
widokiem na Tatry. Zmêczeni, ale szczê-
�liwi i pe³ni wra¿eñ, pó�nym wieczo-
rem wrócili�my do domów.

Projekt nasz okaza³ siê wielkim suk-
cesem, obie jego strony do³o¿y³y wszel-
kich starañ, by m³odzie¿ obu krajów

prze¿y³a niezapomniane chwile, by m³o-
dzi ludzie zakosztowali s¹siedniej kul-
tury nie tylko z perspektywy turysty, ale
i by mieli okazjê pobyæ w zagranicznej
rodzinie "od kuchni", jako cz³onek tej
rodziny. Ma³o jest okazji w ¿yciu, aby
czego� takiego do�wiadczyæ.

Wymiana zaowocowa³a wieloma
przyja�niami, które, mam nadziejê, prze-
trwaj¹ próbê czasu, wnios³a w ¿ycie jej
uczestników nowe do�wiadczenia i
umiejêtno�ci, spe³ni³a w 200 % pok³a-
dane w ni¹ nadzieje. Chcemy i bêdzie-
my to dzie³o kontynuowaæ, i w tym miej-
scu, pragniemy raz jeszcze wszystkim
tym, którzy nas w nim wspierali i bêd¹
wspieraæ, bardzo serdecznie podziêko-
waæ.

Edyta Iwañczyk - Slovinská
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Redakcja: Gminny O�rodek Kultury w ̄ o³yni, ul.Smolarska 1, tel. 0172243061, e-mail: dk_zolynia@wp.pl,
Druk: TECHGRAF £añcut, Nak³ad 1000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nades³anych tekstów i nie odpowiada za tre�æ zamieszczanych reklam.
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W miesi¹cu wrze�niu  2009 roku ,
gazeta "£owiec Polski"  og³osi³a

dla wszystkich szkó³ w Polsce konkurs
p.h.  �O¿ywiæ pola - Rok zaj¹ca�.

Po dok³adnym zapoznaniu siê z re-
gulaminem konkursu przyst¹pili do nie-
go cz³onkowie Szkolnego Ko³a LOP ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w ̄ o³yni. Bar-
dzo zaciekawi³a nas tematyka , ponie-
wa¿ dotyczy³a ona zwierz¹t,  które s¹
znane, ale ich obecno�æ na polach jest
coraz mniejsza.

Mimo, i¿ nasze ko³o w roku szkol-
nym 2009/ 2010 liczy³o tylko 26 cz³on-
ków, postanowili�my podj¹æ to wyzwa-
nie, choæ towarzyszy³a nam równie¿
obawa, czy damy radê w tak ma-
³ym gronie zrealizowaæ zadania kon-
kursu.

Dzisiaj patrz¹c z perspektywy
czasu stwierdzam z ogromn¹ satys-
fakcj¹, ¿e moi podopieczni stanêli na
wysoko�ci zadania i wykonali ka-
wa³ dobrej roboty na miarê mo¿li-
wo�ci i realiów naszej szko³y.

W ramach konkursu zrealizowa-
li�my wiele zadañ. Najwa¿niejsze z
nich to:

1. Zorganizowali�my w czasie
zimy - od grudnia do lutego - pod
okiem my�liwych pana Henryka
Dr¹¿ka i Henryka Mazurka akcjê
dokarmiania ba¿antów, saren i ku-
ropatw w okolicznych lasach.

2. Wykonali�my karmniki dla pta-
ków i prowadzili�my akcjê  dokarmia-
nia.

3. Dbali�my ca³y rok o remizê o po-
wierzchni 16 arów dla zwierz¹t polnych,
zasadzaj¹c w niej nowe drzewka i za-
bezpieczaj¹c  je przed zniszczeniem
przez inne zwierzêta.

4. Przeprowadzili�my w szkole kon-
kursy:
plastyczny -  dla klas I - III - "Mój przy-
jaciel zaj¹c", dla kl. IV - VI - " Sceny z
¿ycia zaj¹ców",
literacki - dla  kl. IV - VI - " Literacko
o zaj¹cu".

5. Przygotowali�my uroczysty apel
z okazji Dnia Ziemi.

6. Zorganizowali�my wspólnie we
wspó³pracy z le�niczymi z Le�nictwa
Korniaktów akcjê sprz¹tania lasu.

7. Organizowali�my zajêcia eduka-
cyjne z przyrody na terenie  gospodar-
stwa ³owczego Henryka Mazurka, na
którym prowadzona  jest wolierowa ho-
dowla  ba¿antów i kuropatw.

8. Zorganizowali�my spotkania  z
my�liwym dla uczniów z SP nr 2 i ze
Zmys³ówki  na temat  "Poznajemy bli-
¿ej ¿ycie zaj¹ca".

9. Na powitanie wiosny odby³ siê
wiosenny konkurs  skoków zajêczych i
turniej wiedzy "To i owo o zaj¹cu".

Rozmaito�æ dzia³añ sprawi³a, ¿e
uczniowie mogli wykazaæ siê swoj¹ po-
mys³owo�ci¹ i kreatywno�ci¹ na ró¿-
nych polach dzia³alno�ci.

Na podstawie realizacji wszystkich
zadañ sporz¹dzili�my dokumentacjê,
któr¹ przes³ali�my do redakcji gazety
"£owiec Polski'.

Komisja konkursowa doceni³a efek-
ty naszej pracy, przyznaj¹c szkole w
gronie 140 szkó³ podstawowych i po-
nadpodstawowych startuj¹cych z ca-
³ej Polski, wyró¿nienie . Uroczyste pod-
sumowanie konkursu odby³o siê 9
czerwca br. w Warszawie i uczestni-
czyli w nim opiekun szkolnego ko³a

LOP w SP nr 2 Lucyna Dudek oraz
spo³eczny opiekun naszego ko³a , my-
�liwy Henryk Dr¹¿ek. Mi³ym dodatkiem
do dyplomu by³a nagroda rzeczowa w
postaci plecaków turystycznych. Ponie-
wa¿ otarli�my siê o miejsce w pierw-
szej szóstce tego konkursu, komisja
konkursowa uzna³a za najbardziej s³usz-
ne nagrodzenie naszej szko³y mikrosko-
pem ufundowanym przez firmê Delta
Optical. O tej niezwykle cennej nagro-
dzie dowiedzieli�my siê z gazety " £o-
wiec Polski" nr 8, gdzie pod adresem
naszej szko³y i pracy ko³a LOP ukaza³y
siê pochlebne uwagi.

Jako opiekun LOP gor¹co wierzê,
¿e wszystkie te poczynania wp³ynê³y
bardzo edukacyjnie i wychowawczo na
dzieci, które jeszcze bardziej pog³êbi¹
swój szacunek do przyrody i zmobilizu-
j¹ siê do startu w kolejnym konkursie
�O¿ywiæ pola- Rok sarny�.

Wyrazy podziêkowania dla Zarz¹du
Ko³a £owieckiego "Kuropatwa" w ̄ o-
³yni za wszelk¹ pomoc udzielon¹ w cza-
sie realizacji zadañ konkursowych , która
przyczyni³a siê do sukcesu naszej szko-
³y sk³ada dyrekcja i opiekun LOP.

Lucyna Dudek

Du¿y sukces ma³ej "DWÓJKI"
w konkursie "O¿ywiæ pola - Rok zaj¹ca"

�Fakty i Realia�
w wersji elektronicznej
na stronie internetowej:

www.zolynia.pl
(menu: Aktualno�ci,

Gazeta samorz¹dowa)
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Jako cz³onek Armii Krajowej w s³u¿-
bie ³¹czno�ci otrzyma³am polecenie

odebrania teczki z dokumentami Tajnej
Komisji Egzaminacyjnej z punktu kon-
taktowego w Rakszawie i dostarcze-
nia ich pani Agacie Cisek zamieszka³ej
w ̄ o³yni, która nada tej sprawie dalszy
bieg, a dzieci otrzymaj¹ �wiadectwa
ukoñczenia pierwszej klasy gimnazjal-
nej.

By³a niedziela, czerwiec 1944 r.
Piêkna, s³oneczna pogoda. Moi ucznio-
wie tydzieñ wcze�niej zdali pomy�lnie
egzaminy z wszystkich przedmiotów i
w³a�nie w tym dniu mia³am odebraæ od-
powiednie dokumenty.

By³am bardzo ucieszona z dobrze
wykonanego zadania i w takim nastro-
ju przyjecha³am rowerem do punktu
kontaktowego w Rakszawie.

Czeka³ ju¿ tam na mnie ³¹cznik pan
Aleksander Walawender. Po krótkiej
rozmowie materia³y w³o¿y³am do tecz-
ki, któr¹ przypiê³am do ramy roweru i
wyruszy³am w drogê powrotn¹. Pierw-
szy odcinek szosy, prowadz¹cy do Rak-
szawy (od tak zwanej Krzy¿ówki) w
kierunku ̄ o³yni wymaga³ wysi³ku do�æ
du¿ego, gdy¿ szosa prowadzi³a pod gór-
kê. Gdy znalaz³am siê ju¿ na szczycie
tego wzniesienia, odetchnê³am z ulg¹,
bo przede mn¹  szosa prowadz¹ca do
Potoka by³a p³aska jak stó³. Chcia³am
przyspieszyæ i w tym momencie
zje¿d¿aj¹c na praw¹ stronê jezdni zo-
baczy³am w rowie przydro¿nym cz³o-
wieka opartego plecami o brzeg rowu,
podnosz¹cego rêkê jakby prosi³ o po-
moc. W pierwszej chwili my�la³am, ¿e

to pijak upojony samogonem (który w
tym czasie na wsi pêdzono w wielkich
ilo�ciach) szuka zaczepki. Aby siê nie
nara¿aæ zjecha³am na lew¹ stronê szo-
sy i jeszcze raz spojrza³am na tego cz³o-
wieka, na jego blad¹ twarz i wtedy zo-
baczy³am rozpiêt¹ marynarkê, pod któ-
r¹, ku mojemu przera¿eniu zobaczy³am
koszulê zalan¹ krwi¹. Bez zastanowie-
nia zatrzyma³am siê i podprowadzaj¹c
rower podesz³am do niego. To co zo-
baczy³am, zaskoczy³o mnie ca³kowicie
i przerazi³o. To by³ ¿o³nierz niemiecki.
Co teraz robiæ? Zesz³am do rowu i na-
chyliwszy siê nad rannym zapyta³am:
�Co siê sta³o, jak mogê panu pomóc?�.
Wówczas ranny s³abym g³osem, prze-
rywanym od czasu do czasu powiedzia³,
¿e zosta³ postrzelony przez 2 mê¿czyzn,
id¹cych od strony lasu, zabrali mu ro-
wer i broñ. Prosi³ mnie o ratunek, o spro-
wadzenie pomocy. Nie chce umieraæ,
ma dopiero 19 lat i jest jedynakiem. Gdy
umrze, matka tego nie prze¿yje. Nie
mog³am go tak zostawiæ. Pocieszy³am
go, ¿e zaraz sprowadzê pomoc mówi¹c:
�proszê, czekaj spokojnie, niedaleko st¹d
jest Czerwony Krzy¿ i tam na pewno
znajdê pomoc, proszê czekaj spokojnie,
wkrótce bêdê z powrotem z pomoc¹�.

Szybko wsiad³am na rower i prosto
z górki ruszy³am w kierunku Krzy¿ów-
ki, gdzie znajdowa³ siê punkt pomocy
Czerwonego Krzy¿a.

Nie ujecha³am daleko, kiedy zoba-
czy³am wyje¿d¿aj¹c¹ z zakrêtu i skie-
rowan¹ w moim kierunku niemieck¹
ciê¿arówkê. Zeskoczy³am z roweru i
zatrzyma³am ich informuj¹c, ¿e nieda-

leko st¹d le¿y ranny niemiecki ¿o³nierz
i potrzebuje natychmiastowej pomocy.
W³a�nie jadê po pomoc do Czerwone-
go Krzy¿a. Nie s³uchali, co chcia³am
im dalej powiedzieæ. Jeden z nich wy-
skoczy³ z szoferki, wzi¹³ rower i wrzu-
ci³ go do ciê¿arówki, mnie wsadzi³ do
szoferki, abym doprowadzi³a ich na
miejsce, gdzie le¿y ranny.

Ruszyli bardzo szybko, a ja modli-
³am siê w duchu prosz¹c Boga o wyra-
towanie mnie z tej sytuacji, w jakiej siê
znalaz³am oraz to, aby ranny ¿o³nierz
nie umar³, bo tylko on mo¿e powiedzieæ,
¿e ja nie mam z tym wydarzeniem nic
wspólnego.

Obawy moje by³y s³uszne. Gdy tyl-
ko przyjechali�my na miejsce, pierw-
sze pytanie, jakie zadali rannemu doty-
czy³o historii napadu. Jak to siê sta³o,
kto do niego strzeli³ i czy ja ich widzia-
³am, a mo¿e by³am z nimi? Ranny po-
da³ szczegó³y, a ona (mówi¹c o mnie),
kiedy zatrzyma³a siê, aby mi pomóc ju¿
ich nie by³o. Od napadu minê³a mo¿e
godzina, ale tego dok³adnie nie wie. Po
chwili doda³: W tym czasie przeje¿d¿a-
³o têdy kilka osób, ale nikt mi nie po-
móg³, wszyscy uciekali. Ona jedna
chcia³a sprowadziæ pomoc.

W czasie tego przes³uchania opatry-
wali mu rany postrza³owe gotowymi
opatrunkami przyniesionymi z apteczki
z samochodu. Pomaga³am im przy tym,
gdy¿ ranny traci³ si³y i trzeba by³o go
podtrzymaæ.

Prawie koñczyli banda¿owanie, gdy
nadjecha³ motocyklem z przyczepa ¿o³-
nierz, kontroluj¹cy t¹ trasê i zatrzyma³
siê. Obydwaj, zostawiaj¹c mnie przy
rannym podeszli do niego i po krótkiej
rozmowie wrócili powiadaj¹c mnie, ¿e
zostawiaj¹ tutaj ciê¿arówkê i wkrótce
powróc¹. Poprosili te¿ o moj¹ kenkartê
i odjechali. W ten sposób upewnili siê,
¿e ja nie ucieknê. Nie wiem, jak d³ugo
trwa³a ich nieobecno�æ. Ca³y czas by-
³am w tym rowie przy rannym podtrzy-
muj¹c jego g³owê i modl¹c siê na jego
pro�bê w jego intencji. Stale mówi³ o
swojej matce, ale trudno by³o go zrozu-
mieæ, bo g³os mia³ coraz s³abszy. Tyle
tylko zrozumia³am, ¿e ma 19 lat, jest je-
dynakiem, a gdy umrze matka tego nie
prze¿yje.

Tragiczny wrzesieñ 1939r zapisa³ siê na zawsze w historii Polski
i Polaków. We wrze�niowych numerach naszej gazety staramy siê
przypominaæ tragiczne wojenne wydarzenia przez pryzmat losów naszych
Rodaków. Dzisiaj przedstawiamy wspomnienia p. Donaty D¹browskiej,
córki rze�biarza Franciszka D¹browskiego, która w ¯o³yni spêdzi³a dzie-
ciñstwo i m³odo�æ, a w czasie wojny dzia³a³a w ruchu oporu i prowadzi³a
tajne nauczanie. Jedno z wydarzeñ z tamtych lat, które utkwi³o Jej
w pamiêci, pozwala nam spojrzeæ na bezmiar wojennych dramatów
z perspektywy pojedynczego cz³owieka, czêsto bezbronnego i przera¿o-
nego, ale potrafi¹cego zachowaæ godno�æ i odwagê.

Niewiele brakowa³o, a by³aby wpadka...

wspomnienia
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Wreszcie zjawi³a siê sanitarka, a z
ni¹ obydwaj ¿o³nierze od ciê¿arówki.
Zapyta³am wiêc, czy mogê odjechaæ  do
domu, gdy¿ nie jestem potrzebna. Na-
tychmiastowa odpowied� by³a: nein!
Powiedzia³ to kierowca ciê¿arówki i
doda³, ¿e pojadê z nimi. Wtedy w³¹czy³
siê do rozmowy jego kolega mówi¹c:
ona nie jest nam potrzebna. Wszystko
wiemy od rannego, a on przecie¿ po-
wiedzia³, ¿e nie mog³a  widzieæ tych
bandytów. Wszystko sta³o siê na go-
dzinê przed jej przybyciem, kiedy za-
trzyma³a siê, aby mu pomóc. Nie po-
dejmuj¹c dalszej dyskusji wzi¹³ mnie za
rêkê i poci¹gn¹³ w kierunku ciê¿arów-
ki i po drodze wcisn¹³ mi do rêki ken-
kartê. Zdj¹³ z ciê¿arówki rower i po-
wiedzia³: natychmiast odje¿d¿aj. Nie
trzeba mi by³o tego dwa razy powta-
rzaæ. Pêdzi³am na rowerze ile si³, nie
zwa¿aj¹c na to, ¿e wypad³a mi pomp-
ka od roweru. Nie zatrzyma³am siê te¿

w Potoku, gdzie ludzie chcieli siê co�
ode mnie dowiedzieæ, gdy¿ s³yszeli
strza³y.

Gdy zjawi³am siê w domu podobno
by³am blada jak trup, wed³ug oceny
mamy. Min¹³ dzieñ, trochê siê uspoko-
i³am, chocia¿ nie mog³am pozbyæ siê
my�li, ¿e tak niewiele brakowa³o, a
mog³o siê wszystko skoñczyæ �le, wio-
z³am przecie¿ dokumenty dotycz¹ce
tajnego nauczania, za co grozi³a �mieræ.
Najwyra�niej by³am pod szczególn¹
opiek¹ Bo¿¹.

Nastêpnego dnia, w poniedzia³ek
wysz³am na frontowy balkon, aby pod-
laæ kwiaty. Zobaczy³am przy szosie,
przed naszym domem dwóch niemiec-
kich ¿o³nierzy rozmawiaj¹cych z jakim�
mê¿czyzn¹, który wskazywa³ im rêk¹
nasz dom. Zobaczyli mnie i podeszli
pytaj¹c mnie: czy tu mieszka D¹brow-
ska Donata? Ze �ci�niêtym gard³em od-
powiedzia³am: das bin ich. Nie zdoby-

³am siê na zapytanie, w jakiej sprawie
przychodz¹ spodziewaj¹c siê najgor-
szego. Oni przedstawili siê, ¿e s¹ dele-
gowani, aby w imieniu pu³ku, do które-
go nale¿a³ ich kolega, podziêkowaæ za
staranie siê o sprowadzenie pomocy
celem ratowania go. Zapyta³am, jak siê
miewa ranny. Us³ysza³am to, czego nie
chcia³am us³yszeæ. Zmar³ zaraz po przy-
wiezieniu do szpitala. Nie da³o siê go
uratowaæ, gdy¿ mia³ przestrzelone oby-
dwa p³uca i du¿y up³yw krwi. Wyrazi-
³am wspó³czucie i podziêkowa³am za
to, ¿e trudzili siê, aby przyjechaæ do
¯o³yni i powiedzieæ o losach ich kole-
gi.

Ponadto prosi³am, aby je�li bêd¹
mieæ mo¿liwo�æ powiedzieli jego mat-
ce, ¿e ostatnie jego my�li by³y z ni¹
zwi¹zane, bowiem kiedy by³am przy
nim stale o matce mówi³.

Donata D¹browska

Fotoreporta¿
- opisy zdjêæ z ok³adki

Na stronach 1-2 oraz 15-16 niniejszego
wydania "Faktów" prezentujemy fotogra-
ficzny skrót najwa¿niejszych wydarzeñ
ostatnich tygodni. Poniewa¿ du¿o siê dzia-
³o, by³o rado�nie, weso³o i kolorowo, dla-
tego s³owa zast¹pili�my obrazami. A do
nich wystarczy tylko kilka zdañ tytu³em
opisu do poszczególnych zdjêæ.

1. Para taneczna z Rakszawskiego Klu-
bu Tañca podczas go�cinnego wystêpu na
festynie sportowo-rekreacyjnym w Brzózie
Stadnickiej (artyku³ s. 13)

2. Wójt gminy ̄ o³ynia, p. Andrzej Be-
nedyk odbiera z r¹k Adama Sarnaszka Dy-
rektora Bran¿y System & Services Certyfi-
kation SGS Polska Sp. z o.o. certyfikat po-
twierdzaj¹cy spe³nianie normy ISO
9001:2008 przez Urz¹d Gminy w ̄ o³yni.

3. Szko³a Podstawowa w Smolarzynach
�wiêtowa³a piêkny Jubileusz 100-lecia ist-
nienia. Uczniowie przygotowali na tê uro-
czysto�æ specjaln¹ czê�æ artystyczn¹ (ar-
tyku³ s. 5)

4. Festyn "Sierpniowe polony" odby³
siê nad Tam¹ 22 sierpnia. Rozpocz¹³ go blok
artystyczny przeznaczony dla najm³od-
szych widzów. Na zdjêciu wystêp artysty
cyrkowego RENOX

5. Podczas festynu "Sierpniowe plo-
ny" przeprowadzony zosta³ konkurs wie-
dzy o Lokalnej Grupie Dzia³ania "Ziemia
£añcucka" maj¹cy na celu popularyzacjê
dzia³alno�ci tej organizacji oraz promowa-
nie dzia³añ maj¹cych na celu pozyskiwa-
nie �rodków z Unii Europejskiej. LGD "Zie-
mia £añcucka" by³a te¿ fundatorem bar-
dzo atrakcyjnych nagród (laptop, aparaty
fotograficzne, odtwarzacze MP4) oraz
sponsorem festynu. Na zdjêciu: Wójt Gmi-
ny ̄ o³ynia, p. A.Benedyk wraz z uczestni-
kami konkursu i komisj¹ konkursow¹.

6. Nauczyciele SP w Smolarzynach -
dyrektor szko³y Teresa Borcz, Anna Fr¹-
czek, Marta Lisowska, Joanna Leja

7. Uroczysto�ci zwi¹zane z Jubileuszem
100-lecia Szko³y Podstawowej w Smolarzy-
nach rozpoczê³a Msza �w. celebrowana
przez ks. proboszcza Zygmunta Suskiego
(z lewej) oraz absolwenta szko³y - ks. dra
Janusza Trojnara.

8. Uroczysta akademia i czê�æ arty-
styczna odby³a siê w Domu Kultury. Pro-
wadzi³a j¹ dyrektor szko³y, p. Teresa Borcz.

9. Z ¿yczeniami dla nauczycieli i
uczniów zwróci³ siê gospodarz gminy - p.
A. Benedyk.

10. Dary ofiarne podczas Mszy �w.
11. Wystêpy artystyczne uczniów

szko³y skupi³y uwagê zaproszonych go�ci
- siedz¹ od lewej: p. Andrzej Benedyk - wójt
gminy ̄ o³ynia, p. Józef Tkacz - przewod-
nicz¹cy Rady Gminy ¯o³ynia, p. Maria

Ukarma - dyrektor szko³y w latach 1965-
1968.

12. Pami¹tkowe zdjêcie zawodniczek SP
Nr w ̄ o³yni z Sebastianem �widerskim (art.
str. 13)

13. Lucyna Dudek i Henryk Dr¹¿ek
podczas uroczystego zakoñczenia konkur-
su w Warszawie.

14. Wystêp teatru marionetek podczas
festynu " Sierpniowe Plony"

15. Uczestnicy turnieju siatkówki pla-
¿owej (art. str. 15)

16. Zespó³ tañca estradowego "Wiwat-
ki" po raz kolejny zaprezentowa³ wspania-
³e uk³ady taneczne i zdoby³ uznanie pu-
bliczno�ci.

17. Festyn " Sierpniowe Plony" wzbo-
gaci³y stoiska m.in. rêkodzie³a artystycz-
nego. Na zdjêciu garncarz z Medyni £añ-
cuckiej p. Jan Kot

18. Gwiazd¹ festynu by³a znana w kra-
ju i za granic¹ kapela ludowa pana W³ady-
s³awa Pogody - "Lasowiacy", która wspa-
niale bawi³a publiczno�æ.

19. Ko³o Gospodyñ Wiejskich Kopa-
nie przygotowa³o pe³ne pyszno�ci stoisko
kulinarne oraz loteriê fantow¹.

20. Weso³e miasteczko by³o kolorowym
placem zabaw najm³odszych uczestników
festynu.

21. Zespó³ taneczny BRAWO - naj-
m³odsza grupa dzia³aj¹ca w GOK ̄ o³ynia.

22. WIWATKI w nowych strojach i no-
wym uk³adzie tanecznym.
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Zakoñczy³ siê XVI Ogólnopolski Tur
niej "Kinder + Sport" w mini- pi³ce

siatkowej organizowany przez Polski
Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej przy wspó³pra-
cy z firm¹ FERRERO.

Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w ¯o³yni od wielu lat bior¹ udzia³
w tych rozgrywkach. Po raz pierwszy
jednak dotar³y a¿ do samego FINA£U,
który mia³ miejsce w Hali Widowisko-
wo - Sportowej w Zabrzu w dniach 4 -
5 wrze�nia br.

Mistrzostwa o Puchar
Kinder+Sport to ogólnopol-
ski program otwartych mi-
strzostw w minisiatkówce
skierowany do ch³opców i
dziewcz¹t z klas IV-VI
szkó³ podstawowych. Ka¿-
da kategoria wiekowa ma
swoje odrêbne turnieje.

G³ówne za³o¿enie to pro-
pagowanie sportu w�ród
dzieci i m³odzie¿y, mo¿li-
wo�æ sportowej rywalizacji
i zaanga¿owanie w osi¹-
gniêcie zwyciêstwa,
a tak¿e wspieranie m³odych
talentów.

Najwa¿niejszym celem
organizatorów jest pomoc w
tworzeniu "aktywnego pokolenia". To
w³a�nie m³odzi ludzie byli g³ównymi bo-
haterami ca³orocznych zmagañ. Aby
doj�æ do etapu ogólnopolskiego zawod-
niczki musia³y przej�æ przez poszcze-
gólne fazy rozgrywek. Nasze dziew-
czêta w dwóch turniejach eliminacyj-
nych na etapie wojewódzkim zajmowa-
³y drugie miejsca. Równie¿ drugie miej-
sce zajê³y w turnieju fina³owym w No-
wej Dêbie.

W kolejnej fazie rozgrywek na eta-
pie makroregionu ( województwa: ma-
³opolskie, ³ódzkie, �wiêtokrzyskie i pod-
karpackie) w Skar¿ysku Kamiennej
zajê³y tak¿e drugie miejsce, premiowa-
ne awansem do zawodów ogólnopol-
skich.

W Zabrzu, w pierwszej fazie roz-

grywek zawodniczki SP 1 w ̄ o³yni po-
kona³y mistrza woj. �l¹skiego BKS
Bielsko - Bia³a 25:22 oraz mistrza woj.
zachodniopomorskiego SP 48 Szcze-
cin 32:30.

Druga faza przynios³a zwyciêstwo
z mistrzem woj. ³ódzkiego Tomaszo-
wem Mazowieckim 25:16, ale tak¿e
dwie pora¿ki : z UKS ROSARIO Lu-
bowidz (dru¿yna zdoby³a tytu³ Mistrza
Polski) oraz MKS Bobow¹ ( br¹zowy
medalista Mistrzostw Polski ).

Dalsze gry by³y równie emocjonu-
j¹ce. Nasze dziewczêta pokona³y mi-
strza woj. pomorskiego UKS Jasie-
niaw 25:16. Uleg³y dru¿ynie MKS
z K³odzka oraz BKS Bielsko - Bia³a w
meczu rewan¿owym.

Czwarty etap to zwyciêstwo z To-
maszowem Mazowieckim po raz dru-
gi 25:19 oraz przegrana z MKS Turek
( dru¿yn¹ z woj. wielkopolskiego).

Ostatecznie dru¿yna SP 1 w ¯o³y-
ni w sk³adzie: Weronika Kuras, Moni-
ka Burda oraz Oliwia Lorenc zajê³y 14
miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji.
Jest to du¿y sukces okupiony wielogo-
dzinnymi treningami oraz po�wiêce-
niem sobotniego czasu wolnego, dla-
tego z serca gratulujê dziewczêtom i
ich rodzicom. Dziêkujê tak¿e Dyrekcji

SP 1 w ¯o³yni w osobach p. Janusza
Dziurzyñskiego i p. Ma³gorzaty Kilian
oraz p.Andrzejowi Benedykowi - wój-
towi gminy i p. Annie Kostyñskiej za
pomoc i wsparcie dzia³añ na rzecz
sportu szkolnego.

Go�æmi specjalnymi XVI MI-
STRZOSTW POLSKI wspieraj¹cymi
m³odych sportowców byli Sebastian
�widerski oraz Pawe³ Woicki. D³uga
kolejka po ich autografy oraz zdjêcia
ze znanymi siatkarzami by³a dodatko-
w¹ atrakcj¹ zawodów. Dodaæ nale¿y,
i¿ ka¿dy uczestnik otrzyma³ niespo-
dziankê (koszulkê, czapeczkê oraz s³od-
ko�ci) od firmy FERRERO oraz pa-
mi¹tkowy dyplom. Na zwyciêzców

rozgrywek we wszyst-
kich kategoriach czeka
nagroda g³ówna, jak¹ jest
wyjazd do Triestu na me-
cze fazy grupowej MI-
STRZOSTW �WIATA
razem z Sebastianem
�widerskim.

Wyjazdem do Zabrza
zakoñczyli�my pracê
roku szkolnego 2009/
2010. By³ to rok wielu
ciekawych imprez siat-
karskich. W ramach naj-
wa¿niejszych dla nas
szkolnych rozgrywek
IMS reprezentacja w
sk³adzie: Jadwiga Puzio,
Aleksandra Jucha, Alek-
sandra Heliniak, Izabela

Guzy, Patrycja Seroka, Karolina Urban,
Wioletta Machalska, Izabela M³ynek,
Weronika Kuras, Katarzyna Kochman
wywalczy³y tytu³ MISTRZA POWIA-
TU w mini- pi³ce siatkowej dziewcz¹t,
zajê³y II miejsce w zawodach rejono-
wych, III miejsce w pó³finale woje-
wódzkim. Mam nadziejê, ¿e uczestnic-
two w zajêciach sportowych i wyjaz-
dach na ró¿ne rozgrywki rozwinê³y
zdrowotne mo¿liwo�ci dziewcz¹t, po-
mog³y w kszta³towaniu w³a�ciwych
wiêzi miêdzyludzkich i by³y �ród³em
wielu wspania³ych doznañ. ̄ yczê suk-
cesów i rado�ci w nowym roku szkol-
nym.

Marta Stopyra

Mistrzostwa Polski
w Mini-Siatkówce

sport

Reprezentacja SP 1 w sk³adzie:Weronika Kuras,
Monika Burda, Oliwia Lorenc oraz p.Marta Stopyra.
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pozegnania

8 wrze�nia 2010 r. w ko�cie-
le  oraz na cmentarzu parafial-
nym w ¯o³yni odby³y siê uro-
czysto�ci pogrzebowe zwi¹za-
ne ze �mierci¹ pp³k. Tadeusza
Malinowskiego, naczelnika
Gminy ̄ o³ynia w latach 1982-
1986. Uroczysto�æ u�wietnili
¿o³nierze 21. Brygady Strzel-
ców Podhalañskich z Rzeszo-
wa, którzy zaci¹gnêli wartê ho-
norow¹ przy trumnie pu³kownika oraz oddali salwê na
cmentarzu. W ten sposób rodzina zmar³ego, jego bliscy
oraz mieszkañcy gminy po¿egnali zas³u¿onego dla ̄ o³yni
dzia³acza spo³ecznego.

Tadeusz Malinowski urodzi³ siê 16 stycznia 1926 r.
w ̄ o³yni. Ukoñczy³ liceum w £añcucie, a nastêpnie kon-
tynuowa³ edukacjê w Toruniu. ̄ ycie zawodowe zwi¹za³
z Wojskiem Polskim. Pod koniec kariery pracowa³ w Szta-
bie Generalnym w Warszawie. Na emeryturê odszed³ w
stopniu podpu³kownika. Oprócz wojskowo�ci jego pasj¹
by³a równie¿ szeroko pojêta dzia³alno�æ kulturalna. Na-
wi¹za³ wiele znacz¹cych znajomo�ci m.in. z Iren¹ Dzie-

dzic czy Bogus³awem Kaczyñskim. By³ d³ugoletnim prze-
wodnicz¹cym dzia³aj¹cego w Warszawie Ko³a Ziemi £añ-
cuckiej, do którego nale¿a³o wiele wybitnych osobisto�ci z
dawnego woj. rzeszowskiego. Organizowa³ wycieczki do
£añcuta, spotkania, prowadzi³ ekskluzywn¹ kawiarniê woj-
skow¹.

W roku 1982 wróci³ do ¯o³yni i obj¹³ stanowisko Na-
czelnika Gminy. ¯o³ynia zawdziêcza mu wiele wa¿nych
inwestycji, na które osobi�cie zdobywa³ finanse i materia-
³y. Jego staraniem zmodernizowano drogi gminne, m.in. ul.
Raki i ul. Górsk¹, a tak¿e ¿o³yñski rynek, który otrzyma³
nowy wystrój. Przy udziale spo³eczników wybudowano
wówczas pomnik "Nigdy wiêcej wojny" upamiêtniaj¹cy ̄ o-
³yniaków pomordowanych podczas II wojny �wiatowej.
Dziêki Jego zaanga¿owaniu w 1983 r. ̄ o³ynia zosta³a od-
znaczona Krzy¿em Grunwaldu III klasy nadawanym za
czyny bohaterskie w walce o Wolno�æ i Niepodleg³o�æ
Polski.

Potrafi³ równie¿ doceniæ walory naszej historii i przyro-
dy, dba³ o rozwój ¿ycia kulturalnego naszej lokalnej spo-
³eczno�ci. By³ organizatorem plenerów malarskich, wal-
czy³ o odnowê zabytków, pomaga³ w zdobywaniu wyposa-
¿enia dla Domu Kultury. Odszed³ oddany przyjaciel ̄ o³y-
ni. W naszej pamiêci pozostanie na zawsze jako dzia³acz
spo³eczny i wspania³y cz³owiek.

Festyn w Brzózie Stadnickiej

29 sierpnia odby³ siê w Brzózie Stadnickiej festyn rekre-
acyjny. Jego organizatorami byli LKS "Start" Brzóza Stad-
nicka i GOK ¯o³ynia. Jak co roku starano siê zapewniæ wi-
dzom ró¿norodne atrakcje. Na pocz¹tku odby³y siê dwa me-
cze pi³ki no¿nej. Pierwszy mecz - towarzyski  zosta³ rozegrany
pomiêdzy oldboyami z Brzózy Stadnickiej i Bia³obrzegów, któ-
ry okaza³ siê zwyciêski dla Brzózy. Drugi, ligowy mecz roze-
gra³ "Start" Brzóza Stadnicka  z "Czarnymi" Kraczkowa, spo-
tkanie zosta³o zakoñczone remisem 1:1.
Pó�niej mia³ miejsce wystêp wspania³ego artysty cyrkowego
i scenicznego - mistrza iluzji Jana Dantera.  M³odsi i starsi z
ogromnym zainteresowaniem ogl¹dali sztuczki magiczne w
wykonaniu "prawdziwego czarodzieja", który zachwyca³ i za-
dziwia³ zebran¹ publiczno�æ. Dodatkow¹ atrakcj¹ jego wy-
stêpu byli mali asystenci wybierani spo�ród widzów.

Kolejnym punktem programu by³ wystêp par tañca towa-
rzyskiego z Klubu Tañca Rakszawa. M³odzi tancerze promo-
wali swój klub pokazuj¹c tañce standardowe i latynoamery-
kañskie. Pary, które bra³y udzia³ w pokazie maj¹ ju¿ za sob¹
wiele sukcesów wiêc zachwyca³y widów dynamik¹ i estety-
k¹ tañca.

Dla ma³ych i du¿ych pracownicy GOK przygotowali lote-
riê fantow¹ i wiele ciekawych konkursów, w których mo¿na
by³o wykazaæ siê zwinno�ci¹, sprytem  i pomys³owo�ci¹.

Wielki uk³on i podziêkowania  dla sponsorów: Firmy Wie-
lobran¿owej  "TAMPOL" ,  Browaru VAN PUR, Firmy GRE-
INPLAST, Firmy CERESIT,  Firmy WODAN.

Jolanta Piszko

W dniach 16-20 sierpnia na boisku ko³o filii GOK w Brzózie
Stadnickiej odby³ siê, ju¿ po raz drugi, Turniej Siatkówki

Pla¿owej. Turniej jest patronowany przez GOK w ¯o³yni jako
zawody przyja�ni i sprawdzenia swoich mo¿liwo�ci.  Rozgrywki
by³y prowadzone w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-
17 lat i powy¿ej 17 lat. W turnieju bra³o udzia³ 13 dru¿yn. Wszyst-
kie mecze by³y rozegrane z ogromnym po�wiêceniem zawodni-
ków. Dru¿yna wygrywa³a mecz po dwóch zwyciêskich setach.
Najwiêcej emocji przynios³y mecze najstarszej kategorii wieko-
wej, gdzie star³y siê dru¿yny: Brzózy Stadnickiej, Le¿ajska, Wy-
drza i ̄ o³yni.

Wyniki turnieju: kategoria 7-12 lat: I miejsce - Dorota Wróbel,
Izabela Guzy, Jakub Decowski, Sebastian Zra³ka. II miejsce - Ka-
mila Fergisz, Joanna Ha³as, Marcin Cio³ek, Marcin Stopyra ( w tej
kategorii startowa³y tylko 2 dru¿yny). Kategoria 13 -17 lat: I miej-
sce - Dawid Ca³ka, Pawe³ Buszta, Mateusz Kus, Marcin Zra³ka, II
miejsce - Kamil Babiarz, Przemys³aw Pelc, Marek Wa³czyk, Jakub
Panek, III miejsce - Karol Urban, Rados³aw Urban, Bartosz Urban,
Leszek Muskus. Kategoria powy¿ej 17 lat: I miejsce - Miros³aw
Bielecki, Karol To³pa, Mateusz M³ynek, Naróg £ukasz (¯o³ynia),
II miejsce - Marcin Mierzwa, Ba³ut Wojciech, Stopyra Karol, Kuca
Dawid ( Wydrze), III miejsce - Cie�la £ukasz, Bejster Sebastian,
Szpila Tomasz, Ilasz Krzysztof ( ̄ o³ynia). Gratulujemy zwyciêz-
com, za� pokonanym ¿yczymy powodzenia w grze za rok.

Podziêkowania dla Paw³a Buszty, który wielokrotnie  poma-
ga³ przy przygotowaniu boiska i przy sêdziowaniu podczas tur-
nieju.

Jolanta Piszko

Turniej siatkówki pla¿owej
w Brzózie Stadnickiej

kultura
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