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P o niespełna półrocznym okresie 

funkcjonowania złagodzonych 

przepisów w zakresie wycinki drzew 

i krzewów, od 17 czerwca 2017 r. 

mamy nowe regulacje w tym zakre-

sie. Dla osób fizycznych najważniej-

szą zmianą jest ograniczenie swo-

bodnej wycinki drzew. 

 Aktualnie właściciel nieruchomo-

ści planujący dokonać wycinki na 

swojej posesji musi o tym fakcie 

pisemnie zawiadomić wójta gminy. 

Zgłoszenie to powinno zawierać 

imię  i nazwisko wnioskodawcy, 

oznaczenie nieruchomości, z której 

drzewo ma być usunięte oraz rysu-

nek albo mapkę określającą usytu-

owanie drzewa na nieruchomości. 

Formularz zgłoszenia dostępny jest 

w urzędzie gminy. 

 Po otrzymaniu zgłoszenia, w ter-

minie do 21 dni urzędnik dokona 

oględzin w terenie. Wycinkę można 

przeprowadzić po upływie 14 dni od 

oględzin, pod warunkiem, że urząd 

nie wniesie sprzeciwu.  

 Obowiązek zgłoszenia dotyczy 

zamiaru usunięcia drzew, których 

pień mierzony na wysokości 5 cm 

przekracza: - 80 cm w przypadku 

topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 

oraz klonu srebrzystego, - 65 cm w 

przypadku kasztanowca zwyczajne-

go, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, - 50 cm w przypadku 

pozostałych gatunków drzew. 

 Zgłaszający wycinkę drzewa ma 

na jego usunięcie 6 miesięcy, licząc 

od terminu przeprowadzenia oglę-

dzin. Po przekroczeniu tego terminu 

konieczne będzie dokonanie ponow-

nego zgłoszenia zamiaru usunięcia 

drzewa. 

 Tak jak pod rządami poprzednich 

przepisów, osoby fizyczne oraz oso-

by prawne usuwające drzewa na cele 

związane z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej mogą usunąć drze-

wo dopiero po uzyskaniu zezwole-

nia, w formie decyzji administracyj-

nej. Występują o jej wydanie składa-

jąc stosowny wniosek, wymagane 

załączniki oraz wskazując przyczynę 

usunięcia drzewa. Szczegółowych 

informacji udziela w tej sprawie 

udziela inspektor Urzędu Gminy w 

Żołyni Jan Mazurek (tel. 17 22 

43 018 wew. 104, pok. 104, I piętro 

urzędu). 

Waldemar Natoński 
  

Zmiany w przepisach dotyczących 

wycinki drzew i krzewów 

Sprawy gminy 

„ Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 

bo zostawili ślady w naszych sercach.” 

 

Śp. ALEKSANDRA KĄTNIK 

nauczyciel – polonista, 

szlachetny, pełen pokory człowiek. 
 

           Smutkiem i żalem napełniła nas wiadomość o śmierci  

śp. Aleksandry Kątnik.  Odeszła od nas wieloletnia, zasłużona, 

wspaniała polonistka Szkoły Podstawowej nr 1 w Żołyni. Wy-

chowawczyni wielu pokoleń młodzieży, nadzwyczaj pracowity i 

szlachetny człowiek. W pełni oddana swemu powołaniu, umie-

jąca słuchać, opiekuńcza, wrażliwa na krzywdę pedagog. Ode-

szła koleżanka, na którą zawsze można było liczyć. Nikt z nas 

nie będzie miał już okazji, by w sposób bezpośredni podzięko-

wać za trud pracy pedagogicznej, cierpliwość i troskę o dobre 

wychowanie młodego człowieka. Już za późno, by spojrzeć w 

oczy i wyrazić swój głęboki podziw, docenić zawodowe osią-

gnięcia, zwyczajnie, „ po ludzku” podziękować za przekazaną 

wiedzę i umiejętności. Możemy jednak pamiętać, modlić się  

i wspominać, Na zawsze będzie w naszych sercach i pamięci! 

      Wierzymy, że Jest teraz w lepszym miejscu i mamy nadzie-

ję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli się spotkać. 

Łącząc się w smutku składamy RODZINIE  

wyrazy głębokiego współczucia: 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Żołyni, 

nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły  

oraz wdzięczni wychowankowie. 

 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 
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Drodzy Rodacy! 
  

 Zbliża się dziesiąta rocznica III Zjazdu Żołyniaków, który odbył się na rodzinnej ziemi w dniach 28-29 czerwca  

2008 r. To doniosłe wydarzenie wskrzesiło tradycję wielopokoleniowych spotkań żołyniaków rozproszonych  

po świecie. Stało się też zarzewiem nowej tradycji, aby takie zjazdy kontynuować co 10 lat. Zapraszamy zatem do  

ponownego odwiedzenia Żołyni. Zobaczycie jak bardzo zmieniła się przez ten czas, jak wypiękniała, ile ciekawych  

inicjatyw zostało zrealizowanych. Mamy nadzieję spotkać uczestników III Zjazdu, a także wielu nowych miłośników 

rodzinnych stron. Chcielibyśmy gościć wszystkich, dla których Żołynia to nie tylko miejsce na mapie, ale przede 

wszystkim miejsce w sercu. Wszystkich, którzy mówią „nasza Żołynia”, bo tak czują i tak myślą wracając tutaj czy  

odwiedzając stare kąty. 

Jest to doskonała okazja  do wymiany doświadczeń, ciekawych pomysłów i twórczych inicjatyw. 

Kolejny Zjazd Rodaków będzie wspaniałą okazją do wypracowania wielu działań na różnych płaszczyznach, dla  

których wspólnym mianownikiem będzie wszechstronny rozwój naszej miejscowości. Pragniemy, aby działania  

Zjazdów nie zamykały się tylko do dwudniowych spotkań co 10 lat, ale aby uruchamiały inicjatywy rozwijające  

się poprzez cały czas między kolejnymi spotkaniami. Z całego serca zapraszamy do Żołyni! 

Przybywajcie na IV Zjazd Żołyniaków, który odbędzie się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2018 r. 

W  dniu 27 lipca w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Żołyni 

gościliśmy znaną i cenioną tancerkę 

i choreografa Krystynę Mazurównę. 

Pani Krystyna urodziła się 20 stycz-

nia 1939 roku we Lwowie. Jest cór-

ką matematyka prof. Stanisława Ma-

zura. W 1957 ukończyła warszawską 

Szkołę Baletową w klasie Leona 

Wójcikowskiego i została zaangażo-

wana do baletu Teatru Wielkiego. 

Występowała też w warszawskim 

teatrze „Syrena”, w Operze Kame-

ralnej i w operetce w teatrze 

„Roma”, ale głównie w telewizji. W 

1961 roku została laureatką III Na-

grody na II Ogólnopolskim Konkur-

sie Tańca Scenicznego w Warsza-

wie. Jest autorką choreografii m.in. 

dla Teatru Wielkiego w Łodzi i Te-

atru Żydowskiego w Warszawie. 

 W 1967 roku założyła zespół tań-

ca nowoczesnego „Fantom”. Wystą-

piła w teledysku do słynnego prze-

boju Piotra Szczepanika „Kochać”. 

 Od 1968 roku mieszka w Paryżu. 

Tańczyła w spektaklu Josephiny Ba-

ker. Była choreografem w paryskim 

teatrze „Élysées Montmartre”. Zało-

żyła zespół taneczny „Ballet Mazu-

rowna”, z którym występowała we 

Francji. 

 Od lat 90-tych była przez 15 lat 

felietonistką w nowojorskim tygo-

dniku Kurier Plus. Była choreograf-

ką w telewizyjnym programie „You 

Can Dance - Po prostu tańcz”, pro-

dukcji TVN oraz jurorką w progra-

mie „Got to Dance. Tylko taniec” w 

telewizji Polsat. 

 W lutym 2013 roku otrzymała 

nominację do nagrody Wiktory 2012 

w kategorii „Osobowość telewizyj-

na”. W 2017 roku w Wiedniu została 

nagrodzona Złotą Sową Polonii za 

twórczość teatralną. 

 Pani Krystyna zwiedziła siedzibę 

Gminnego Ośrodka Kultury w Żoły-

ni i spotkała się z przedstawicielami 

władz samorządowych. Wyraziła 

również chęć współpracy z naszą 

placówką. Mamy nadzieję, że ta zna-

jomość zaowocuje wkrótce ciekawy-

mi artystycznymi projektami. 

Magdalena Kątnik-Kowalska 

Niezwykły gość w Żołyni! 

Na zdjęciu od lewej: Magdalena KątnikNa zdjęciu od lewej: Magdalena Kątnik--Kowalska Kowalska --  dyrektor GOK, dyrektor GOK,   

Krystyna Mazurówna, Andrzej Benedyk Krystyna Mazurówna, Andrzej Benedyk --  wójt gminy,wójt gminy,  

Waldemar Natoński Waldemar Natoński --  sekretarz gminy, sekretarz gminy, fot. J.Tomczykfot. J.Tomczyk  
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Ta historia zaczęła się dawno temu, 

tak dawno, że wydawało się iż tylko 

kilkusetletnie, poszarzałe kartki pa-

pieru w przemyskim Archiwum są 

jej świadkami. Ale historia, to prze-

cież my, nasze dzieci, nasi rodzice i 

dziadowie, nasze rodziny większe i 

mniejsze. I o historii jednej rodziny, 

rodziny Śmiglów będzie ten tekst.  

Po raz pierwszy nazwisko Śmigiel 

pojawiło się na żołyńskiej ziemi już 

w II połowie XVIII wieku. Wraz z 

wojskami austriackimi przybył z Ga-

licji Wojciech Śmigiel. W Żoły-

ni ożenił się z Zofią Bachtów-

ną, z którą miał syna Jakuba. 

Następnie Jakub poślubił Marię 

z Młynków i razem doczekali 

się trójki pociech: Walentego, 

Wawrzyńca i Doroty. 

 Najstarszy z nich, Walenty 

urodzony w latach 30 XIX wie-

ku, ożenił się z Marią z Pesz-

ków i osiadł na ul. Białobrze-

skiej, dziś nr 115. Ich syn 

Wawrzyniec Śmigiel ożenił się 

z Katarzyną Lorenc i zamiesz-

kał na ul. Białobrzeskiej 277. 

Wawrzyniec i Katarzyna mieli 

dwóch synów, Antoniego i 

Pawła. 

 Antoni Śmigiel urodził się 

10 czerwca 1864 roku. Zmarł 7 

marca 1936. Poślubił Anielę z 

domu Czech (ur. 3 stycznia 

1880, zm. 19 lutego 1958). Za-

mieszkali w chacie na Grobli zbudo-

wanej około 1850 roku, przejętej po 

rodzinie Cisków, którym jako młody 

chłopiec pomagał Antoni. Z biegiem 

lat Śmiglowie doczekali się wesołej 

gromadki siedmiorga dzieci. Małżeń-

stwo oprócz pracy na roli trudniło się 

popularnym wówczas tkactwem. W 

skromnej,ale czystej chacie, jednym 

z najważniejszych sprzętów był wła-

śnie warsztat tkacki. Zimą, mimo 

ciasnych izb dostawiano drugi 

warsztat, przy którym często sypiały 

dzieci. Len moczono w pobliskim 

strumyku, następnie suszono na łące 

za domem. Podobno jeszcze niedaw-

no w rzeczce znajdywano kołki słu-

żące do naciągania lnu wbite przez 

Śmiglów.  

 Najpierw urodziła się Wiktoria w 

1907 roku, która w 1930 wyszła za 

mąż za Wawrzyńca Skibę i za-

mieszkali na Kopaniach, gdzie uro-

dziły im się dwie córki Helena i Jani-

na. Drugi był Jan, który po II wojnie 

światowej wyemigrował na Zachód i 

tam, w Sokolnikach pod Opolem, 

założył rodzinę z Bronisławą z domu 

Rząsa. Mieli szóstkę dzieci. Następ-

ną była Stefcia urodzona w 1911. 

Zmarła jako kilkuletnia dziewczynka 

w 1918 roku. W 1913 roku urodził 

się Franciszek. Ożenił się z Kazimie-

rą z Paczochów i zamieszkali na ul. 

Białobrzeskiej. Byli rodzicami pię-

ciorga dzieci. Piątym z kolei dziec-

kiem Antoniego i Anieli była Anna 

urodzona w 1915. W 1940 roku wy-

szła za mąż za Jana Jagustyna - żo-

łyńskiego kościelnego. Swój dom 

wybudowali w Żołyni na ul. Mickie-

wicza. Urodziło im się siedmioro 

dzieci, spośród których trzech synów 

zostało kapłanami. Kolejna córka 

Antoniego i Anieli to Zofia, która 

urodziła się w w 1917 roku. Poślu-

biwszy Franciszka Leję, zamieszkała 

w Żołyni Dolnej. Zofia i Franciszek 

byli rodzicami siedmiorga dzieci. 

Najmłodszą Śmiglówną była Agata 

urodzona w 1920 roku. Pozostała 

samotna i do końca swych dni 

mieszkała w rodzinnym domu Śmi-

glów na Grobli.* 

 Można tak wymieniać kolejne 

wnuki i prawnuki, gdyż na szczęście 

Antoni i Aniela doczekali się ich 

sporo. Chociaż oni i ich siedmioro 

dzieci już dawno nie żyje, ich krew 

płynie nadal, w kolejnych czterech 

żyjących pokoleniach. Historia ich 

rodu ma ciąg dalszy... 

 W wigilijny wieczór Szymek po-

wiedział: „Zróbmy zjazd rodzinny!”. 

Tak się zaczęło. Pół roku przygoto-

4

Pierwszy Zjazd Rodziny Śmiglów 

- 16 czerwca 2017 

„Jeśli my nie zapomnimy o naszych przodkach, 

to ci, co po nas przyjdą, także nie zapomną o nas.” 

Zaproszenie ze zdjęciem Anieli i Antoniego Śmiglów oraz ich dom na Grobli. 
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wań, spotkań, planów, setki telefo-

nów, wysłanych e-maili i nieprze-

spane noce wielu osób, by wszystko 

dograć i o niczym nie zapomnieć, 

zaowocowało wielkim Zjazdem Ro-

dziny Śmiglów, który odbył się w 

Żołyni dnia 16 czerwca 2017 roku. Z 

357 członków rodziny Antoniego i 

Anieli, z których nie żyje 21, zebrało 

się około 230 osób, by razem święto-

wać i lepiej się poznać. 

 Pierwsze powitania miały miejsce 

już w czwartek, w Boże Ciało, pod 

domem Anny Jagustyn z domu Śmi-

giel, gdzie licznie zjechali potomko-

wie Jana z Opola i okolic. W dniu 

naszego święta, w piątek, z ulicy 

Mickiewicza, radosnym korowodem 

z transparentem na czele mówiącym 

o naszej uroczystości, udaliśmy się 

do kościoła w Żołyni. Tam na progu 

świątyni nastąpiły kolejne wzrusza-

jące powitania między kuzynami i 

kuzynkami (czyli wnukami Antonie-

go i Anieli), którzy często nie wi-

dzieli się przez wiele lat oraz zapo-

znanie między najmłodszymi poko-

leniami. O godzinie 13 rozpoczęła 

się uroczysta Msza Święta odprawio-

na przez synów Anny, księży Stani-

sława, Jana i Władysława Jagusty-

nów, którzy sprawowali Eucharystię 

w intencji zmarłych z rodziny Śmi-

glów, wszystkich uczestników spo-

tkania oraz za nieobecnych, którzy 

nie mogli być z nami. W homilii ks. 

Władysław mówił o korzeniach ro-

dziny, o ciężkiej pracy i wychowy-

waniu dzieci. Nawiązał również do 

wiersza Cypriana Kamila Norwida 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chle-

ba podnoszą z ziemi przez uszano-

wanie dla darów Nieba… Tęskno 

mi, Panie...”. Wspólnie szukaliśmy 

odpowiedzi na zadane pytanie: „Do 

kogo jestem podobny?”. Do taty? Do 

mamy? Do dziadka? Do babci? A 

może do każdego po trochu? W da-

rach ołtarza niesionych przez przed-

stawicieli każdej gałęzi zaniesiono 

między innymi ornat z Matką Bożą 

Fatimską w stulecie objawień, ufun-

dowany przez wszystkich przyby-

łych. 

 Po Mszy, na schodach kościoła 

ustawiliśmy się do wspólnego zdję-

cia. Aby się lepiej zapoznać uczest-

nicy posiadali barwne kotyliony ze 

swoimi imionami, a każda z gałęzi 

posiadała własny kolor. I tak z fiole-

towymi kotylionami stanęli potom-

kowie Wiktorii Skiby w tym jej cór-

ka, Janina Bechta, będąca jednocze-

śnie najstarszą uczestniczką zjazdu 

(lat 82) oraz najmłodszy uczestnik 

Kamil Mach, praprawnuk Wiktorii 

(5 miesięcy). Następnie w barwie 

niebieskiej ustawiła się rodzina Jana 

Śmigla, która przebyła daleką drogę 

z Opola, Wrocławia i okolic. Żółtym 

kolorem odznaczali się natomiast 

potomkowie Franciszka Śmigla. Ro-

dzina Anny Jagustyn wystąpiła w 

barwie czerwonej. Najliczniejszą 

grupę stanowiły dzieci, wnuki i pra-

wnuki Zofii Leji w zielonych koty-

lionach. 

 W tak ważnym dla rodziny dniu, 

nie zapomnieliśmy również o zmar-

łych przodkach, dzięki którym jeste-

śmy i których cechy dziedziczymy. 

Dlatego po sesji fotograficznej udali-

śmy się na żołyński cmentarz. Tam 

po wspólnej modlitwie prowadzonej 

przez ks. Jana przy szumie cmentar-

nych drzew złożyliśmy kwiaty i za-

paliliśmy znicze na grobach Anieli i 

Antoniego oraz ich dzieci. 

Tymczasem na parkingu czekał auto-

kar, który zawiózł nas do domu we-

selnego Bocarlo w Tryńczy, gdzie 

odbyła się dalsza część uroczystości. 

Wszystkich zgromadzonych przywi-

 

Aniela Śmigiel z dziećmi: Zofią, Agatą,  

Anną i Franciszkiem, lata 20. XX wieku. 
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tał Starosta, jednocześnie głów-

ny organizator spotkania Marek 

Jagustyn, syn Anny. W powi-

talnym przemówieniu podzię-

kowawszy za przybycie wszyst-

kim uczestnikom, mówił o ro-

dzinie, o rodzinnym domu, któ-

ry niczym drzewo obrasta gałę-

ziami kolejnych pokoleń. Pod-

kreślił tęsknotę za własnymi 

korzeniami, która tkwi w każ-

dym z nas i ciekawość poznania 

krewnych która w tym dniu tak 

licznie zgromadziła uczestni-

ków zjazdu.  

Po uroczystym objedzie, przy 

kawie mogliśmy obejrzeć film 

ukazujący historię rodziny i 

najważniejsze wydarzenia. Na 

wielu twarzach ukazała się łza 

wzruszenia na zmianę z rado-

snym uśmiechem. Ważnym 

elementem było również wiel-

kie drzewo genealogiczne ze zdjęcia-

mi na około 680 osób. Dzięki temu 

każdy mógł znaleźć swoje miejsce 

pośród tak licznej rodziny. Tę 

ogromną i mozolną pracę wykonała 

Elżbieta Lorenc, wnuczka Francisz-

ka Śmigla. 

Chociaż nie było pary młodej, kolej-

na część zjazdu rozpoczęła się 

pierwszym tańcem. Było to wspania-

ły polonez Wojciecha Kilara skom-

ponowany do filmu „Pan Tadeusz”. 

Korowód rozpoczęli Marek i Elżbie-

ta Jagustynowie, za którymi sponta-

nicznie, bez wcześniejszych prób 

ruszyło kilkadziesiąt par. Tak rozpo-

częta rodzinna zabawa trwała przy 

akompaniamencie zespołu do póź-

nych godzin nocnych. Tańczył każdy 

z każdym, babcia z wnukiem, ciocie 

i kuzynki, wujowie i dziadkowie. 

Wiele godzin upłynęło na wspo-

mnieniach i rozmowach, wymienia-

no się adresami i telefonami z nowo 

poznanymi członkami rodziny, by 

podtrzymywać więzy rodzinne. 

Wszyscy mogli się wpisać do księgi 

pamiątkowej wyrażając swe myśli i 

uczucia. Wielu żegnało się, odjeż-

dżając do swoich domów, ze łzami w 

oczach myśląc przy tym, że dla ta-

kich chwil warto żyć i takimi chwila-

mi warto się dzielić. Nasze spotkanie 

było wspaniałą przygodą, tak z teraź-

niejszością, jak i z przeszłością wła-

snej rodziny. Dlatego gorąco zachę-

camy czytelników do poszukiwań 

własnych korzeni, choćby bardzo 

dalekich i gromadzenia materialnych 

pamiątek przeszłości. 

Na koniec pragniemy podziękować 

wszystkim, którzy swoją pracą przy-

czynili się do uświetnienia i przygo-

towania rodzinnego zjazdu. Druh-

nom: Elżbiecie Lorenc, Agnieszce 

Giża, Jolancie Boratyn, Katarzynie 

Bigos, które w comiesięcznych spo-

tkaniach planowały, myślały i dora-

dzały oraz Bogumile i Romanowi 

Kochmanom, naszym serdecznym 

Gospodarzom w Tryńczy. 

 * - Wiadomości i daty z historii 

rodziny pochodzą z kroniki i filmu o 

Rodzie Śmiglów autorstwa Elżbiety 

Lorenc. 

Monika Jagustyn- Tokarz 

  

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Zjazdu. 

„Poloneza czas zacząć!” 
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Kultura 

D nia 18 czerwca 2017 roku w 

Żołyńskim Domu Kultury miał 

miejsce niezwykły koncert. Bracia 

Kochmańscy - Wojtek i Janek - dali 

swój debiutancki występ. Zaprezen-

towane utwory uświadomiły słucha-

czy o wielkiej muzykalności i wraż-

liwości chłopców. 

 Na początku Pani Janina Puchalik 

przybliżyła publiczności nieco infor-

macji o Braciach Kochmańskich. 

Zaraz później rozpoczął się koncert, 

który był podzielony na dwie części. 

Pierwszym wykonanym utworem 

było „Cake By The Ocean” zespołu 

DNCE. 

 Już po kilku minutach publicz-

ność zorientowała się, że będzie to 

świetny występ: chłopcy dostawali 

gromkie brawa po każdym utworze. 

Kolejne to m. in. „Yesterday” The 

Beatles, “Tragedy” Bee Gees oraz 

wspaniałe “Bad” Michaela Jacksona. 

Zakończeniem części pierwszej był 

solowy popis umiejętności Wojtka: 

zagrał „Pieśń Polską” Henryka Wie-

niawskiego – utwór niezwykle uczu-

ciowy, świadczący o wielkich umie-

jętnościach młodego wykonawcy. W 

przerwie przedstawione zostały ko-

lejne informacje o Janku i Wojtku. 

Stąd wiemy co nieco o ich postrze-

ganiu muzycznego świata, planach i 

wreszcie o licznych nagrodach.  W 

drugiej części publiczność ponownie 

usłyszała The Beatles, RSC, Ennio 

Morricone oraz nieśmiertelnych Qu-

een i ich „The Show Must Go On”. 

Zwieńczeniem koncertu była prze-

piękna Ballada As-dur Fryderyka 

Chopina wykonana przez starszego z 

braci. Janek wykazał się wielkim 

kunsztem pianistycznym oraz wrażli-

wością. Żołyńska publika nie pozo-

stała obojętną na muzykalność mło-

dych muzyków - owacje na stojąco, 

gromkie brawa wypełniały całą salę. 

Na bis chłopcy wykonali „Bad” Mi-

chaela Jacksona. 

 Ogromne podziękowania i wyra-

zy uznania należą się Panu Piotrowi 

Spychalskiemu , który zajmuje się 

muzyczną edukacją chłopców. Nie 

należy zapominać o pomysłodawcy 

koncertu, Panu Michale Kochmań-

skim, Tacie Wojtka i Janka, który 

nie ustaje w poszerzaniu muzycz-

nych horyzontów swoich synów. 

Podziękowania powinny również 

trafić do Panów Tomasza i Jerzego 

Tomczyk, którzy dbali o przebieg 

koncertu. 

 Opisane przeze mnie wydarzenie 

jest pierwszym z cyklu koncertów 6. 

Lata z Kulturą. Będąc pod wraże-

niem talentu młodych wykonawców, 

jak również patrząc na zapowiedź 

przyszłych występów, można śmiało 

stwierdzić, iż lato, które właśnie się 

rozpoczyna będzie obfitowało we 

wspaniałe, wypełnione kulturą i 

sztuką wydarzenia. 

 

Wiktoria Kochman 

Koncert braci Kochmańskich 

7

VI LATO Z KULTURĄ 

Tegoroczne „Lato z Kulturą” przeszło już do historii. Zapisało się wspaniałą atmosferą, ciekawą  

i różnorodną  ofertą tematyczną, licznym udziałem żołyńskiej publiczności oraz gości będących u nas na 

wakacjach. A było tak: 

18.06 – koncert braci Kochmańskich; 25.06 – festyn na powitanie lata 

02.07 – występ żołyńskiej orkiestry dętej; 09.07 – koncert muzyki salonowej 

22. 07 – spotkanie z Polonią; 23. 07 – koncert uczestników Międzynarodowych Kursów Muzycznych  

w Łańcucie im. Z. Brzewskiego 

fot. J.Tomczyk 

fot. J.Tomczyk 
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T o kolejna z imprez w ramach VI 

Lata z kulturą. Po raz pierwszy 

zorganizowana została na placu tar-

gowym w Żołyni. Piknik współtwo-

rzyło wiele instytucji i organizacji 

społecznych. Byli to: Rada Sołecka 

Wsi Żołynia, Wójt Gminy Żołynia, 

GOK Żołynia, LGD Ziemia Łańcuc-

ka, Stowarzyszenie Kobiet w Żołyni, 

OSP Żołynia, Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska” Żołynia, 

Hotel Dymarka. 

 Powitanie lata rozpoczął koloro-

wy korowód taneczno-muzyczny 

prezentujący dorobek artystyczny 

Gminnego Ośrodka Kultury w Żoły-

ni w minionym roku szkolnym. Za-

prezentowały się zespoły tańca estra-

dowego Brawo (gr. I i II), Wiwatki, 

Zespół Tańca Towarzyskiego 

(instruktor Andrzej Wylaź), dwie 

grupy przedszkolaków z zajęć uta-

neczniających, Zespół Tańca Ludo-

wego „Brzózanka” (gr. I, II, III, in-

struktor Jolanta Piszko) oraz woka-

listki: Julia Dąbek, Gabriela Bechta i 

Magdalena Fus (instruktor Jerzy 

Tomczyk). Na koniec tej części 

wszystkie zespoły wspólnie zatań-

czyły „Belgijkę”.  

 Kolejnym punktem programu był 

konkurs wiedzy o Żołyni. Na chęt-

nych czekały trzy główne nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy 

Żołynia oraz nagrody pocieszenia 

przekazane przez LGD Ziemia Łań-

cucka i GS „Sch” Żołynia. Początko-

we obawy ochotników konkursu za-

mieniły się w wielką radość po 

otrzymaniu nagród: frytkownicy, 

gofrownicy czy pen-drivów.  

 Po zakończeniu konkursu wiedzy 

o Żołyni ogłoszono wyniki drugiego 

z konkursów na hasło reklamujące 

żołyński żurek. Pomysłodawcą tego 

konkursu była nasza piekarnia, która 

zafundowała dla uczestników własne 

nagrody. 

 Na wieczorny koncert Rada So-

łecka zaprosiła znany już w Żołyni, 

duet - Małgorzata i Seweryn Gajda. 

Są zespołem grającym bardzo zróż-

nicowaną muzykę, przede wszystkim 

muzykę karpacką, która zawiera 

zróżnicowane podłoże kultur wielu 

narodowości, jakie dawniej zamiesz-

kiwały tereny bieszczadzkich gór. Są 

to melodie: łemkowskie, bojkow-

skie, żydowskie, słowackie, góral-

skie. Wykonują również muzykę 

rozrywkową połączoną z muzyką 

klasyczną oraz filmową. Jak sami 

mówią: „Gramy muzykę wieloga-

tunkową, żeby chociaż jedna melo-

dia została zapamiętana przez nasze-

go słuchacza”. Ile melodii zapamię-

tali widzowie tego dnia na placu tar-

gowym w Żołyni – trudno powie-

dzieć, ale na pewno niejedną.  

 Finałem dnia była zabawa ta-

neczna przy zespole „Pod napię-

ciem”. Bawiono się bardzo długo, 

nie żałowano nóg ani podłogi. Aby 

tancerze nie opadli z sił, Hotel Dy-

marka zadbał o smaczny catering dla 

wszystkich. 

„Powitanie lata” w Żołyni 

fot. J.Tomczyk 

fot. A.Wylaź 

fot. J.Tomczyk 
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„Fakty i Realia” 

w wersji elektronicznej  

dostępne są na stronie  

www.zolynia.pl 

Koncert 

orkiestry dętej 

„Niby nic, a tak to się zaczęło,  

niby nic, zwyczajne "pa pa pa", 

słowa piosenki Haliny Kunickiej 

świetnie odzwierciedlają powstanie 

Żołyńskiej Orkiestry Dętej.. a 

wszystko zaczęło się już 7 lat temu, 

kiedy to pierwsze dźwięki w nowym 

zespole wygrywało zaledwie 10 

osób. Dziś za nami kolejny już kon-

cert Żołyńskiej Orkiestry - na scenie 

Domu Kultury z instrumentami w 

ręku zasiadło 36 osób!  

 Sala widowiskowa wypełniła się 

po brzegi, wiele osób  musiało wy-

słuchać koncertu w pozycji stojącej. 

Gdy tylko wybiła godzina 19, po 

oficjalnym przywitaniu słuchaczy, 

mikrofon przejął niezastąpiony ka-

pelmistrz-konferansjer, muzyk, pu-

zonista Filharmonii Podkarpackiej, a 

także nauczyciel gry na instrumen-

tach dętych- p. Wojciech Kuś który 

to przygotowuje oraz prowadzi or-

kiestrę od początku jej istnienia. 

 Aby tradycji stało się zadość, jak 

przystało na dobrą orkiestrę koncert 

rozpoczął się marszem pt. „Szlakiem 

Brdy” w opr. Orlina Bebenowa. Póź-

niej orkiestra krok po kroku, prezen-

towała słuchaczom swoje osiągnięcia 

artystyczne. W programie znalazła 

się utwory polskie m. in. w opraco-

waniu znanego kompozytora Fran-

ciszka Suwały „W zielonym gaju” 

oraz „Sobótka”, a także pozycje 

opracowane przez zagranicznych 

kompozytorów- tj. „ Wysoka kate-

dra” oraz „Pops in the spots”. 

 Aby dać odetchnąć muzykom, 

tegoroczny koncert także podzielony 

był na dwie części, wyjątkowo jed-

nak podczas przerwy głos zabrał ka-

pelmistrz i przedstawił publiczności 

każdego grającego w orkiestrze mu-

zyka. Miało to na celu przybliżyć 

odbiorcom postaci orkiestrantów, to 

jak się nazywają, kim są a także skąd 

pochodzą. 

 W drugiej części orkiestra mogła 

pochwalić się programem, który za-

prezentowała na Podkarpackiej Para-

dzie Orkiestr Dętych w Tyczynie, tj. 

„Marszem Florentyńskim”, „Ave 

Maria” Cacciniego, „Trish-trash Po-

lka” oraz wiązanką melodii filmo-

wych „Jak rozpętałem II Wojnę 

Światową”. Wykonany przez orkie-

strę na konkursie w Tyczynie pro-

gram został doceniony przez jury i 

zapewnił zespołowi najwyższą loka-

tę w tzw. złotym paśmie orkiestr, 

dzięki czemu otrzymała ona I miej-

sce. Jest to jedno z większych do-

tychczasowych  osiągnięć orkiestry. 

Nie sposób z tego miejsca, nie zło-

żyć zasłużonych podziękowań oso-

bom które stale przyczyniają się do 

rozwoju Żołyńskiej Orkiestry Dętej: 

Panu Wójtowi Andrzejowi Benedy-

kowi, Panu Janowi Mazurkowi, ka-

pelmistrzowi Panu Wojciechowi 

Kusiowi, a przede wszystkim nieza-

stąpionej publiczności, dla której i 

dzięki której chcemy się dalej rozwi-

jać. Wypełniona po brzegi słucha-

czami sala jest dowodem na to, że to 

co robimy ma sens i daje radość mu-

zykom jak i odbiorcom. Do zobacze-

nia na kolejnym koncercie! 

Joanna Wróbel 

Warto nadmienić, że to co się działo 

na scenie i podłodze to tylko część 

atrakcji na „Powitanie lata”. Pod 

zadaszeniami, w cieniu znalazło 

swoje miejsce wiele stoisk. Przycią-

gało uwagę stoisko Stowarzyszenia 

Kobiet w Żołyni – sprzedawały, roz-

dawały wyśmienite swojskie jadło 

(wsparła je LGD Ziemia Łańcucka). 

Obok swoją ofertę zaprezentowała 

Piekarnia Mechaniczna w Żołyni z 

m.in. darmowym żurem podawanym 

prosto z kuchni polowej. Można by-

ło nabyć wydawnictwa o Żołyni, 

dzieci chętnie odwiedzały stoisko 

malowania twarzy (malowały: Moni-

ka Filip-Kuras, Maja Kuras, Klaudia 

Hołubek). Drewniane zabawki wy-

konane przez p. Ryszarda Marcińca 

zachęcały do nabycia. Było też ręko-

dzieło artystyczne w postaci rzeźb 

dłuta Zbigniewa Golby z Soniny.  

 Z daleka widoczny był plac za-

baw dla dzieci, z największą zjeż-

dżalnią, jaka do tej pory była w Żo-

łyni. Nie dość, że dużo dmuchańców 

to ceny wyjątkowo niskie – Rada 

Sołecka wsi Żołynia zadbała o dofi-

nansowanie tej atrakcji.  

 Gdy zapadł wieczór, jeszcze dłu-

go niosły się melodie do tańca. 

Chciały wszystkim przekazać, że już 

lato, wakacyjny wolny czas. 

 

Janina Puchalik 

fot. A.Wylaź 
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Muzyka  

salonowa 

Z nakomitą propozycja dla miło-

śników dobrej muzyki okazał 

się koncert w wykonaniu muzyków 

Filharmonijni Lubelskiej im. Henry-

ka Wieniawskiego. Tworzą oni ze-

spół muzyki salonowej „Concerto” i 

występują w składzie: Natalia Kozub 

(skrzypce), Andrzej Mazur (klarnet), 

Marta Szermińska (fortepian), Miro-

sław Kozub (wiolonczela). Zespoło-

wi towarzyszyli soliści filharmonii 

Ewa Wołoszkiewicz i Andrzej Gła-

dysz, śpiewający utwory operetko-

Spotkanie z Polonią 

22  lipca na żołyńskim rynku 

gościliśmy polonijne zespoły 

folklorystyczne, które przyjechały 

do Polski w ramach XVII Światowe-

go Festiwalu Polonijnych Zespołów 

Folklorystycznych odbywającego się 

co trzy lata w Rzeszowie.  

 W tym roku odwiedziły nas dwa 

zespoły: Zespół Tańca Polskiego 

„Polacy Budżaka” z Mołdawii 

(Komrat) oraz Reprezentacyjny Ze-

spół Folklorystyczny Zjednoczenia 

Polskiego Rzymsko-Katolickiego w 

Ameryce „Wesoły Lud” USA 

(Chicago). 

  Zespoły zostały powitane przez 

mieszkańców gminy oraz wójta An-

drzeja Benedyka, który wręczył ze-

społom tradycyjny chleb, upieczony 

przez miejscową piekarnię. W powi-

taniu brali udział również Bernadetta 

i Piotr Lorenc, członkowie Grupy 

Obrzędowej „Dolany”.                                                      

 Zespół polskiego tańca „Polacy 

Budżaka” powstał w kwietniu 2005 

roku z inicjatywy Stowarzyszenia 

Polaków Gagauzji. Kierownikiem 

zespołu jest Ludmiła Wolewicz. Od 

2005 roku zespół prowadzony jest 

przez Marinę Wolewicz-Garczu, w 

roku 2009 drugim choreografem 

grupy został Wiktor Gradinar. W 

repertuarze zespołu są przede 

wszystkim tańce polskie, gagauskie, 

mołdawskie i tańce nowoczesne. W 

Żołyni zaprezentowali  suitę tańców 

lubelskich, poloneza, a także tańce 

bułgarskie, mołdawskie i gagauskie. 

Główny skład zespołu „Polacy Bu-

dżaka” to młodzież w wieku od 15 

do 25 lat (35 osób). Wśród nich są 

również talenty wokalne. Aneta 

Biuk zaśpiewała dwie piosenki 

(mołdawską i gagauską).  

 Drugi z zespołów - Zespół Pol-

skich Tańców Ludowych WESOŁY 

LUD z Chicago, jest reprezentacyj-

nym zespołem folklorystycznym 

Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-

we: z „Księżniczki Czardasza”, 

„Wesołej Wdówki”, z musicalu 

„Notre Dame de Paris”, „My fair 

lady”, „Skrzypek na dachu” oraz z 

komedii muzycznej „Piętro wyżej”.  

 Mistrzowskie wykonanie utwo-

rów muzycznych przenosiło widzów 

w barwny świat salonów świata XIX 

i XX wieku. Przewodnikiem po salo-

nach został Andrzej Gładysz, który 

nakreślał widzom realia danego 

okresu muzycznego.  

 Piękne wykonanie i wspaniała 

atmosfera sprawiła, że widzowie 

poczuli się jak w prawdziwej filhar-

monii.  Żołyńska publiczność była 

zachwycona. Owacjom nie było koń-

ca. Mamy nadzieję, że niejednokrot-

nie będziemy mogli gościć tak wspa-

niałych artystów. 

 

Magdalena Kątnik-Kowalska 

fot. J.Tomczyk 

fot. J.Tomczyk 
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Katolickiego w Ameryce - najstar-

szej i jednej z największych organi-

zacji Polonii Stanów Zjednoczo-

nych. Stałymi choreografami i kie-

rownikami artystycznymi Zespołu 

WESOŁY LUD są Micheline i Ry-

szard JAMIŃSCY (ona z pochodze-

nia chicagowianka, on rzeszowia-

nin), którzy w 2012 r. zostali odzna-

czeni Srebrnymi Krzyżami Zasługi 

przyznanymi przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polski. W Żołyni za-

prezentowali: tańce i przyśpiewki 

Krakowa Wschodniego, lachów są-

deckich, opoczyńskie oraz polkę chi-

cagowską.  

 Zespoły pokazując tańce poszcze-

gólnych regionów prezentowały 

piękne, barwne stroje, które zachwy-

cały równie mocno jak sam taniec. 

Widzowie nagradzali gromkimi bra-

wami wspaniałe popisy młodych 

tancerzy.  

 Występy zespołów folklorystycz-

nych przeplatane były znanymi i lu-

bianymi piosenkami w wykonaniu 

Kapeli Podwórkowej „Sztama” z 

Rzeszowa.  

 Podczas trwania kolorowego ko-

rowodu muzyczno-tanecznego moż-

na było odwiedzić stoiska z ręko-

dziełem artystycznym. Członkinie 

Stowarzyszenia Kobiet w Żołyni 

częstowały przygotowanymi przez 

siebie smakołykami. Dla dzieci przy-

gotowane było  wesołe miasteczko a 

dla dorosłych „ku pokrzepieniu” bu-

fet. 

 Imprezę zakończyła zabawa ta-

neczna przy muzyce zespołu „Pod 

napięciem”. 

Jolanta Piszko 

Fotografie na stronie M.Plezia 

SPONSORZY VI LATA  

Z KUTLURĄ: Gmina Żołynia, 

Gminny Ośrodek Kultury w Żoły-

ni, Rada Sołecka Wsi Żołynia, 

Stowarzyszenie Kobiet w Żołyni, 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska w Żołyni, Lokalna Gru-

pa Działania Ziemia Łańcucka, 

Dom Weselny "Roja Pod Anioła-

mi" w Żołyni, Usługi Transporto-

we Prywatny Przewóz Osób Bog-

dan Sobuś, Sklep Spożywczo – 

Przemysłowy Jacek Pikuła  
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Finałowy koncert VI Lata z Kulturą 

S potkanie z muzykami XXXIII 

Międzynarodowych Kursów 

Muzycznych im. Z. Brzewskiego, 

które odbyło się w żołyńskim ko-

ściele 23 lipca wieńczyło cykl im-

prez w ramach VI Lata z kulturą. To 

była prawdziwa gratka dla melo-

nanów!  

 Spotkania z młodymi 

artystami stały się już 

piękną tradycją i na trwałe 

wpisały się w kalendarz 

letnich koncertów w Żoły-

ni. Świetna akustyka, wy-

jątkowe miejsce jakim jest 

żołyńska świątynia spra-

wia, że muzyka klasyczna 

brzmi imponująco. Prze-

konali się o tym i miesz-

kańcy gminy i organizato-

rzy kursów muzycznych z 

Łańcuta. Przyjeżdżają do 

nas bardzo chętnie, go-

ścinnie witani i równie 

życzliwie żegnani. 

 W tym roku mieliśmy 

okazję podziwiać soli-

stów, zespół kameralny 

oraz orkiestrę symfo-

niczną złożoną z młodych 

muzyków. W programie usłyszeli-

śmy utwory: Jana Sebastiana Bacha, 

Henryka Wieniawskiego, Antonio 

Vivaldiego, Sergiusza Prokofiewa. 

Na zakończenie koncertu zaprezen-

towała się orkiestra pod dyrekcją 

prof. Dawida Jarząba. W ich wyko-

naniu usłyszeliśmy „Zimę” A. Vival-

diego z 4 Pór Roku. Całość koncertu 

poprowadził p. Andrzej Gębski„ zna-

ny w Żołyni z koncertu „Konstanty 

Andrzej Kulka trio”.  

 Muzyka jaką dało się słyszeć tego 

dnia najlepiej oddają słowa Piusa 

XII: Piękna muzyka jest uniwersal-

nym językiem, który mówi bezpośred-

nio z serca do serca, poza murami i 

poza granicami narodów. 

 

Janina Puchalik 

fot. J.Tomczyk 

fot. J.Tomczyk 
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O rganizacja wolnego czasu pod-

czas ferii zimowych i wakacji 

jest już tradycją naszej placówki. 

Dzieci bardzo chętnie korzystają z 

tej formy wypoczynku. Co roku sta-

ramy się by oferta półkolonii była 

ciekawa, ma ona uczyć i bawić, po-

kazywać nowe formy spędzania wol-

nego czasu. W tym roku dzieci z 

Brzózy Stadnickiej uczestniczyły w 

dwutygodniowym turnusie, który 

podzielony został na dwie części: 

rozrywkowo-poznawczą i szkolenio-

wo-rekreacyjną. 

 W pierwszym tygodniu byliśmy 

na wycieczce w Przychojcu w Za-

grodzie Edukacyjnej u pani Czesła-

wy Zawadzkiej. Tam na dzieci cze-

kał blok edukacyjny pokazujący 

dawne życie na wsi. Dzieci doiły 

(sztuczną) krowę, mełły w żarnach, 

robiły proziaki, wyrabiały masło i 

ser. Poznawały stare sprzęty domo-

we w mini skansenie. Zapoznały się 

zielnikiem  pani Czesławy i koszto-

wały jej przetworów. Do tego mogły 

zobaczyć  zwierzęta gospodarskie, a 

nawet pogłaskać króliki. Wszystko 

było przeplatane zabawą na świeżym 

Półkolonia letnia w Brzózie Stadnickiej 

powietrzu. Dzieci  grały w piłkę, 

przebierały się w stroje z wypoży-

czalni kostiumów teatralnych czy 

wspinały się do domku Baby Jagi.  

 Drugiego dnia  spotkaliśmy się z 

iście wyczynowym sportem w Sali 

Trampolin Happy Jump w Rzeszo-

wie. Można było spalić kalorie, roz-

ładować energię czy spróbować sił w 

skakaniu przez przeszkody. Zabawa 

była wspaniała, na pewno tam wróci-

my. 

 Trzeci dzień pachniał i smako-

wał, gdyż był to dzień kulinarny. 

Dzieci pod okiem pań z KGW z 

Brzózy Stadnickiej poznawały i do-

skonaliły swoje umiejętności kuli-

narne. Przy stoisku u pani Stefani 

Kuźniar dzieci uczyły się robić pie-

rogi począwszy od wyrabiania ciasta 

po sklejanie. U pani Kasi Walawen-

der  dzieci robiły samodzielnie sałat-

kę owocową, uczyły się podawania 

jej i ozdabiania koktajli, soków i na-

pojów. Było bardzo kolorowo i pysz-

nie. U pani Ali Przybyło pachniało 

ciasteczkami. Półkoloniści piekli po 

trzy rodzaje ciasteczek, które  póź-

fot. R.Biały 

fot. R.Biały 
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niej dekorowali.  ! Dzieci przecho-

dziły do kolejnych stanowisk i każdy 

piekł ciastka, robił pierogi i sałatkę 

owocową. Bardzo dziękujemy Pa-

niom, które dzieliły się z nami wie-

dzą i doświadczeniem, poświęcając 

swój czas i energię. Na końcu odby-

ła się wielka degustacja. Było pysz-

nie i na bogato!  

 W czwarty dzień byliśmy w stad-

ninie koni w Albigowej. Dzieci 

zwiedzały stajnie, dwór, powozow-

nię oraz piwnice z XVII wieku. Każ-

de dziecko mogło przejechać się na 

koniku. Odwiedziliśmy zagrodę z 

dzikami. Atmosfera i przyjęcie nas 

w Albigowej było wspaniałe, aż żal 

było wyjeżdżać.  Po pełnym wrażeń 

poranku był czas na zabawę na świe-

żym powietrzu i kiełbaskę z grilla, 

która po tylu atrakcjach smakowała 

wybornie.  

 Piątek był dniem podsumowują-

cym cały tydzień pełnym wspomnień 

i zabawy . Dzieci uczestniczyły w 

konkursach i zabawach w Sali GOK 

w Brzózie Stadnickiej. Było trochę 

tańca i trochę zabaw, trochę konkur-

sów i trochę śmiechu. Dzieci  robiły 

mumię i pocztówkę z półkolonii.  

Czas minął bardzo szybko i ani się 

obejrzeć a pierwszy tydzień był już 

za nami. 

 W drugim tygodniu jeździliśmy 

na basen do Sokołowa Małopolskie-

go. Dla niektórych było  to pierwsze 

spotkanie z basenem dla innych zna-

ny już rodzaj rozrywki. Przez jedna 

godzinę dzieci pobierały naukę pły-

wania, zaś druga godzina pozosta-

wała na zabawę.  Mieliśmy wspania-

łych instruktorów, którym serdecz-

nie dziękujemy, za wielkie  zaanga-

żowanie i zrozumienie podczas za-

jęć. Najważniejsze jest, że  dzieci 

bawiły się wspaniale i już pod ko-

niec tygodnia czuły się jak „ryba w 

wodzie”.  

Dwa tygodnie wspólnych zabaw już 

za nami. Do zobaczenia za rok! 

Jolanta Piszko 

W  tym roku przygotowaliśmy 

szereg atrakcji dla uczestni-

ków letnich półkolonii.  

 Dnia 24 lipca odbyło się Ponie-

działkowe spotkanie z Kinem. 

Oglądnęliśmy bajkę pt. „Zakwakani” 

Największą frajdą podczas oglądania 

bajki był popcorn i cola. Wszyscy 

mogli poczuć się jak w prawdziwym 

kinie. Po seansie filmowym Pani 

Monika i Pani Janka- instruktorki 

GOK-u zafundowały dzieciom ma-

lowanie twarzy. Przepiękne kotki, 

motylki, spidermeny zagościły na 

twarzach dzieci. W międzyczasie na 

innej sali dzieci miały szereg atrak-

cji: gra w kapsle, zawody sprawno-

ściowe, a także zabawy taneczne 

prowadzone przez instruktora An-

drzeja Wylazia. 

 Drugi dzień 25 lipca był wyjazd 

na basen Oceanik do Leżajska. Dzie-

ci były zachwycone dwugodzinnym 

pobytem na basenie. Szaleństwa nie 

było końca, gra w piłkę, pływanie z 

deską, z makaronem no i oczywiście 

zjeżdżalnia na której to kolejki nie 

było końca. 

 W środę 26 lipca dzieci miały 

zajęcia plastyczne. Każda osoba 

przyniosła sobie koszulkę, którą to 

jak tylko chciała mogła sobie poma-

lować specjalnymi farbami. Wszy-

scy którzy skończyli wcześniej swe 

prace rozpoczęli przeróżne budowy z 

kartonu. Pomysłów im nie brakowa-

ło! 

 27 lipca cała półkolonia udała się 

do Kręgielni Kolorado do Krasnego. 

Wszyscy uczestnicy mieli przez 

dwie godziny do dyspozycji salę za-

baw. Na dzieci czekał ogromny tor 

przeszkód, który jest nielada wyzwa-

niem dla małych akrobatów. Drabin-

ki, sznury, zjeżdżalnie, labirynty i 

trudne przejścia zapewniały dzie-

ciom doskonalą zabawę i trening 

energetyczny oraz wspaniała krę-

gielnia na której to świetnie się ba-

wiły. 

28 lipca wyjechaliśmy do zagrody 

garncarskiej w Medynii Głogow-

skiej. Dzieci zapoznały się z historią 

garncarstwa w tym rejonie, po czym 

same mogły spróbować trudnej sztu-

ki lepienia z gliny. Jeszcze trudniej-

sze okazało się toczenie na kole 

garncarskim, gdzie każde dziecko 

mogło spróbować swych umiejętno-

ści. 

 Tydzień minął bardzo szybko, 

zbyt szybko jak dla grupy 42 dzieci 

– uczestników tegorocznej półkolo-

nii. 

Andrzej Wylaź 

Letnie Półkolonie z GOK-iem Żołynia 

Malowanie farbami do tkanin,  fot. J.Puchalik 
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W czesnym rankiem grupa 50 

osób z ulubionym kierowcą 

seniorów p. Grzesiem Dyrdą wyru-

szyła w podróż. Już po godz.7.00 

zameldowaliśmy się na parkingu w 

Sandomierzu.  Po krótkim posileniu 

się kanapkami, wyruszyliśmy do 

Wąwozu Królowej Jadwigi. Jest on 

piękny i malowniczy a jego głębokie  

nawet kilkumetrowe brzegi  są poro-

śnięte drzewami, których korzenie 

próbują zaczepić się w podłożu lub 

wiszą wzdłuż zbocza... Korzystając 

z suchego terenu przeszliśmy całą 

blisko półkilometrową trasę  tego 

lessowego jaru, który raz zwęża się a 

raz poszerza. Trochę zmęczeni wy-

szliśmy na sandomierski Rynek 

gdzie spotkaliśmy się z przewodni-

kiem. Delikatnie padający deszcz nie 

przeszkodził w wejściu na taras wi-

dokowy na Bramie Opatowskiej a 

także w zwiedzaniu atrakcyjnych 

miejsc: Stare Miasto, zabytkowe ka-

mieniczki, marsz po wzgórzu staro-

miejskim. Spacerkiem przeszliśmy 

obok Collegium Gostomianum i Do-

mu Długosza do wnętrza pięknej 

bazyliki archikatedralnej. Przeszli-

śmy uchem igielnym nad Wisłę 

gdzie zacumowane były statki. Gdy 

wsiedliśmy na statek udając się w 

półgodzinny rejs pogoda się już po-

prawiła, zza chmur wyjrzało słońce a 

do tego wspaniała atmosfera na stat-

ku poprawiła wszystkim humor choć 

niektórzy byli już trochę zmęczeni 

wędrówką. 

 Po obiedzie opuszczaliśmy San-

domierz udając się w stronę Krze-

mionek. „W rezerwacie Krzemionki-

można zobaczyć jak pracowali gór-

nicy wydobywający krzemień 5 ty-

sięcy lat temu.-to największy na 

świecie kompleks prehistorycznych 

Wycieczka seniorów 

1 lipca 2017 r. seniorzy wybrali się autokarem na wycieczkę w trasę: 

Sandomierz - Krzemionki Opatowskie - Ujazd. 

XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
3 - 10 czerwca 2017 

A kcja czytania dzieciom jest 

corocznym świętem w  ramach 

kampanii społecznej „Cała Polska 

czyta dzieciom”. Czytamy w biblio-

tekach, przedszkolach i szkołach. 

Organizujemy spotkania autorskie, 

gdzie swoje bajki czytają sami auto-

rzy. 

 W tym roku odwiedziliśmy 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w 

Smolarzynach  i Zmysłówce, gdzie 

bajkę pt. „Opowieści Drozda” wła-

snego autorstwa promowali państwo 

Urszula i Adam Opałkowie. Autor 

opowiadał dowcipnie i z wielką 

swobodą o tym jak wygląda dzień 

pracy poety, skąd bierze pomysły, 

natomiast ilustrator o tym jakimi 

technikami zostały wykonane ilu-

stracje. 

 W bajce tej przygotowane jest 

także specjalne miejsce, gdzie każde 

dziecko może dopisać swoją historię 

i stać się przez to współautorem tej 

bajki.  

 Po spotkaniu można było zakupić 

książeczkę z imienną dedykacją au-

tora i ilustratora oraz zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie. 

Małgorzata Babiarz 

Na zdjęciu dzieci ze Szkoły Podsta-

wowej w Brzózie Stadnickiej, które 

przybyły do Filii Bibliotecznej  

w Brzózie Stadnickiej. 
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Sport 

Ach co ja widzę, Żołynia jest w V lidze 

S ezon ligowy zakończył się 2 

miesiące temu. Na dobre wy-

startowały już przygotowania do 

nowego. To najwyższa pora podsu-

mować kampanie 2015/16. KS Błę-

kit Żołynia, jak zapewne wszyscy 

doskonale wiedzą, zajął drugie miej-

sce w klasie A i awansował dzięki 

temu do klasy okręgowej. 18 lat trze-

ba było czekać na ten powrót.  

 Przedstawmy jak do tego doszło, 

a także garść statystyk. Już okres 

przygotowawczy ubiegłego roku 

wskazywał na to, że w tym sezonie 

powinno być dobrze. Błękit wygrał 

wszystkie sparingi, chociaż akurat 

ligi nie zaczął od zwycięstwa, bo 

beniaminek z Nienadówki ugrał w 

Żołyni jeden punkt. Jednak po 

dwóch kolejnych zwycięstwach Błę-

kit wskoczył na pozycję lidera i do 

końca ligi już nie spadł z miejsca, 

które dawało awans. Runda jesienna 

była świetna w wykonaniu naszych 

zawodników. Przez całą rundę pozo-

stali bez porażki legitymując się bi-

lansem 10 wygranymi oraz 3 remisa-

mi. Po takiej rundzie cel mógł być 

tylko jeden - awans.  W przerwie 

zimowej skład prawie w ogóle się 

nie zmienił, mieliśmy za to kilka 

powrotów. Wzmocnieniem okazał 

się Przemek Walawender, który za-

grał kilka świetnych spotkań i wio-

sną zdobył trzy bramki. Runda wio-

senna również zaczęła się bardzo 

dobrze, od dwóch wygranych bez 

straty bramki. W 16 meczu sezonu w 

Czarnej, Błękit przegrał z Wisłokiem 

0-3 i była to pierwsza porażka w tym 

sezonie. Krytyków nie brakowało, a 

wiele osób wieszczyło, że pomimo 

przewagi o awans będzie bardzo 

ciężko. I rzeczywiście łatwo nie by-

ło. W kolejnym meczu derbowym z 

zespołem z Brzózy Stadnickiej , Błę-

kit przegrywał do przerwy 0-1, ale 

zdołał odwrócić losy spotkania i 

zwyciężyć 2-1. Najsłabszy mecz se-

zonu Błękit rozegrał dwie kolejki 

później z niemal pewnym spadku 

Startem Borek Stary i rozczarował 

miejscowych kibiców przegrywając 

u siebie 1-2. Po tym meczu przyszły 

jednak dwa zwycięstwa w dobrym 

stylu i do awansu brakowało już w 

zasadzie tylko "matematyki". Presja 

jednak nie pomagała, bo Błękit prze-

grał dwa mecze z rzędu, ale upra-

gniony awans zapewnił sobie w koń-

cu w domowym meczu z bezpośred-

nim rywalem do drugiego miejsca 

czyli Szarotką Rogóżno remisując 1-

1. Ostatnie dwie kolejki to jeszcze 

jeden remis z Włókniarzem Raksza-

wa oraz porażka, chociaż po niezłym 

widowisku w prestiżowym meczu z 

Grodziszczanką Grodzisko Dolne. 

Ostatecznie Błękit zakończył sezon z 

53 punktami, na co złożyło się 16 

zwycięstw, 5 remisów oraz 5 pora-

żek. Legitymując się przy tym bilan-

sem bramkowym 47-25, co oznacza 

najmniejszą liczbę straconych goli w 

całej ligowej stawce. Co ciekawe, na 

wyjazdach Błękit zdobył o jeden 

punkt więcej 27, przy 26 domowych 

"oczkach". Do okręgówki wraz z 

Błękitem awansowała Grodziszczan-

ka Grodzisko Dolne. Spadek do "B" 

klasy zaliczyły natomiast: Plantator 

Nienadówka, LKS Wola Dalsza, 

Start Borek Stary, Rzemieślnik Stra-

żów oraz Czarni Kraczkowa.  

Przejdźmy do nazwisk naszych 

bohaterów.  
 W lidze w barwach Błękitu za-

grało 23 zawodników. Oto oni 

(według liczby minut spędzonej na 

boisku): Adrian Gwizdak, Grze-

gorz Dudek, Krzysztof Urban, Syl-

wester Koba, Piotr Noworol, Pa-

tryk Jagustyn, Bartłomiej 

Wawrzaszek, Bartłomiej Daniele-

wicz, Michał Rupar, Konrad Mar-

kowicz, Rafał Noworol, Łukasz 

Rupar, Damian Lic, Marcin Paw-

lik, Przemysław Walawender, 

Krystian Tryniecki, Marcin Połeć, 

Kamil Kosior, Dawid Szpila, Ja-

kub Ślęk, Tomasz Szmuc, Grze-

gorz Fus, Jarosław Leja. Trene-

rem zespołu jest Tomasz Szmuc, 

zawodnik wielu klubów, również 

tych z ekstraklasy. 
 Trzech z nich - Gwizdak, Urban 

oraz P. Noworol zagrali we wszyst-

kich 26 meczach. 

 Zdecydowanie najlepszym strzel-

cem drużyny został Sylwester Koba, 

który trafiał do siatki rywali aż 17 

razy. Dało mu to również IV miejsce 

w tabeli strzelców całej "A" klasy. 

Co ciekawe Sylwek wraz z Bartkiem 

Wawrzaszkiem zostali najlepszymi 

asystentami w tym sezonie (obaj za-

kopalń krzemienia” Tutaj wraz z 

przewodnikiem zwiedziliśmy rekon-

strukcje osady górniczej i podziem-

ną trasę turystyczną, która liczy ok 

0,5 km długości i w najgłębszym 

miejscu osiąga 11,5”.Zejście po krę-

tych schodach w dół  ukazało nam 

świetnie zachowane piękno wyro-

bisk pradziejowych a jednocześnie 

przedstawiło  jak trudną i mozolną 

pracą ludzi było wydobywanie krze-

mienia w ówczesnym czasie. 

 Dalszą atrakcją był Zamek Krzy-

żtopór w Ujeździe – pełna  magii  

ruina,z dala od głównych dróg i szla-

ków, wśród pól i wzgórz ziemi opa-

towskiej. Tutaj również  z przewod-

nikiem spacerowaliśmy po  najpięk-

niejszych pałacowych ruinach w Pol-

sce. Z okien zamku widać było pa-

smo Gór  Świętokrzyskich. Pałac 

miał krótki okres świetności,  bo tyl-

ko 11 lat. Był uważany za jeden z 

najpiękniejszych w Europie, a wiel-

kością dorównał mu dopiero Wersal. 

Na bramie głównej umieszczono 

znacznych rozmiarów krzyż i topór 

oraz nie istniejącą już dziś inskryp-

cję.( nie są zachowane w całości) W 

2014 r. zakończyła się konserwacja i 

gruntowny remont ruin, które zosta-

ły  zabezpieczone i wpisane do reje-

stru zabytków.  

 Dzień pełen wrażeń zbliżał się do 

końca, a zmęczone nogi dawały  

znać o sobie. Szczęśliwi  i chyba 

wszyscy zadowoleni wróciliśmy  do 

mokrej Żołyni. 

Krystyna Młynek 
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liczyli po 8 ostatnich podań). Ogól-

nie w klasyfikacji kanadyjskiej wy-

grał Sylwek z wynikiem 25 punktów 

(17+8), przed Bartkiem (7+8) i 

Krzyśkiem Urbanem (8+5). Reszta 

zawodników nie przekroczyła pod 

tym względem 10 punktów.  

Podsumowując - za nami na pewno 

dobry sezon w wykonaniu naszej 

drużyny, po rewelacyjnej jesieni 

przyszła nieco gorsza wiosna, ale cel 

udało się spełnić i Błękit finiszował 

z przewagą 5 punktów nad trzecią 

drużyną w tabeli, a dodatkowo dwa 

ostatnie mecze były spotkaniami tak 

naprawdę o nic. WIELKIE GRATU-

LACJE dla całej drużyny, każdy z 

zawodników przyczynił się do tego 

sukcesu, kilkuletnia już praca trenera 

Tomasza Szmuca przyniosła oczeki-

wane efekty. Podziękowania należą 

się wszystkim tym, którzy przyczy-

nili się do tego, by w Klubie wiodło 

się jak najlepiej. To jednak oczywi-

ście nie koniec, a tak naprawdę do-

piero początek drogi. Przed nami 

nowy sezon, nowe wyzwania i miej-

my nadzieję kolejne sukcesy! Brawo 

Błękit! 

 Sukcesy sportowe to nie wszyst-

ko co w ostatnim okresie działo się 

na stadionie w Żołyni nad/Tamą oraz 

w Klubie. O zmianach we władzach 

Klubu można poczytać na naszej 

stronie internetowej- jednej z najlep-

szych stron na Podkarpaciu, jest to 

ocena osób  niezależnych od Klubu.  

Duże zmiany zaszły w szatni klubo-

wej oraz jej obejściu. Dzięki hojno-

ści pana Bolesława Tołpy, który 

przekazał  dużą liczbę kostki bruko-

wej oraz krawężników, obejście 

szatni klubowej zmieniło się nie do 

poznania.  Oczywiście kostkę ułoży-

liśmy sami. Ponadto został przepro-

wadzony remont szatni. Z darowizn 

na meczach (cegiełki na Klub w for-

mie biletów) zostały zakupione nowe 

drzwi oraz wymalowane wszystkie 

pomieszczenia. Wszystkim darczyń-

com serdecznie dziękujemy! 

Z godnie z tradycją w ostatnią 

niedzielę lipca,  na stadionie w 

Żołyni nad/Tamą  organizowany jest 

festyn sportowy pn. Memoriał im. 

Tadeusza Tkacza, tragicznie zmarłe-

go prezesa klubu KS Błękit Żołynia. 

Od paru lat nasz Klub nie organizuje 

turniejów piłki nożnej, ale prezentuje 

wszystkie grupy w nim działające. 

W tym roku było wiele nowości. Od 

maja ruszyła szkółka piłkarska przy 

KS Błękit Żołynia więc było się 

czym pochwalić i zaprezentować 

naszą młodzież przed publicznością. 

 Memoriał rozpoczął mecz 

„starszych panów”, zawodników, 

którzy w przeszłości reprezentowali 

Klub na boiskach województwa pod-

karpackiego. Wynik meczu nie był 

najważniejszy, zawodnicy bowiem 

zjechali się z całej Europy, aby się 

spotkać i powspominać dawne, do-

bre czasy. 

 Następnie juniorzy młodsi rywa-

lizowali ze swoimi rówieśnikami ze 

Stali Łańcut. Są to  dzieci z  rocznika 

2002-2004, nasza przyszłość w naj-

bliższym już czasie. Trenerem tego 

zespołu jest  Damian Lic. 

 Po tym meczu przed publiczno-

ścią zaprezentowała się ekipa z Brze-

gu Białobrzegi. Trenerem grupy 

młodzików starszych ( roczniki 2005 

– 2006) jest Krystian Tryniecki. 

 Zgodnie z harmonogramem Me-

moriału nadszedł czas na prezentację 

kolejnych  zespołów szkółki piłkar-

skiej KS Błękit Żołynia. Dzieci z 

roczników 2007 – 2008 oraz 2009 – 

2010, którzy ze swoimi trenerami 

(Tomaszem Szpilą i Damianem Li-

cem) pokazały jakie postępy poczy-

niły po 2 miesiącach zajęć. Wszyst-

kie dzieci za swoją postawę i wolę 

walki otrzymały wielkie brawa od 

bardzo licznie zgromadzonej pu-

bliczności. 

 Łącznie zaprezentowało się ok 90 

młodych zawodników. Wszyscy 

otrzymali pamiątkowe medale oraz 

kompletne stroje wyjściowe naszej 

Szkółki Piłkarskiej. Stroje te zostały 

zakupione przez Klub przy współ-

udziale rodziców. Wszyscy sponso-

rzy Szkółki są wymienieni na stronie 

internetowej naszego Klubu. 

 Na koniec zmagań piłkarskich 

Memoriału, drużyna seniorów roze-

grała mecz z drużyną z Grodziska 

Memoriał im. Tadeusza Tkacza 2017 

KS Błękit Żołynia po awansie do V ligi 
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Ogłoszenia 

Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni 

wydał nową publikację pt.  

„Żołynia na starej fotografii. 

W obiektywie Pawła Niemczaka 

i Bogdana Szczupaja".  

Album zawiera ok. 200 archiwalnych zdjęć z lat 1974  

i 1986,  fotografów - uczestników plenerów  

malarsko-fotograficzncyh. Okładka twarda, 160 str.  

Książka do nabycia w GOK Żołynia od 7 sierpnia  

za wsparcie zbiórki publicznej „Ołtarze przeszłości”  

w kwocie 50 zł.  

Dolnego. Wyniki wszystkich meczy 

są najmniej ważne, liczy się udział i 

uczestnictwo. Wszyscy przyjezdni 

podkreślali bardzo dobrą organizację 

Memoriału i wyrażali chęć udziału w 

nim za rok. 

 Wszystkie mecze społecznie pro-

wadzili sędziowie – Piotr Foryt, Łu-

kasz Foryt, Jarosław Leja, oraz Zuzia 

Foryt, dla której był to debiut sę-

dziowski. 

 W imieniu Zarządu Klubu bardzo 

dziękuję za pomoc i hojność wszyst-

kim firmom i osobom prywatnym za 

ich wkład w działalność szkółki pił-

karskiej. Wasze wsparcie jest bez-

cenne! 

Piotr Dudek  

– prezes KS Błękit Żołynia, 

Tomasz Szpila  

– członek Zarządu Klubu 

Oldboye KS Błękit Żołynia 2017 
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GRZYBOBRANIE 

Kolejne znalezisko - 1 lipca p. Grze-

sik Tadeusz znalazł borowika o wy-

jątkowych rozmiarach: obwód 82 

cm., średnica 28 cm., waga 85 dag. 

Red. 

Ciekawostka 

19



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 7 (225) lipiec 2017 

Koncert zespołów polonijnych - cz. str. 11 

Fotografie na stronie Marcin Plezia 


