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sprawy gmin
y

Informacje o XXI sesji Rady Gminy ¯o³ynia

Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z
dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie

o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z pó�n. zm.) organ wykonawczy
jednostki samorz¹du terytorialnego, w
terminie do dnia 31 pa�dziernika ka¿-
dego roku, przedstawia organowi sta-
nowi¹cemu tej jednostki informacjê o
stanie realizacji zadañ o�wiatowych w
poprzednim roku szkolnym.Na sesji w
dniu 10.09.2009 r., z upowa¿nienia
Wójta Gminy, informacjê tak¹ z³o¿yli
dyrektorzy jednostek o�wiatowych pro-
wadzonych przez nasz¹ gminê. Naj-
wa¿niejsze informacje dotycz¹ce zadañ
o�wiatowych realizowanych w roku
szkolnym2008/2009prezentujemyPañ-

Informacja o stanie realizacji zadañ
o�wiatowych w roku szkolnym 2008/2009

stwu poni¿ej.

1. Sieæ szkó³ i przedszkoli
Gmina ¯o³ynia posiada bardzo dobrze
rozwiniêt¹ sieæ placówek o�wiato-
wych, zabezpieczaj¹c¹ w pe³ni potrze-
by edukacyjne mieszkañców w zakre-
sie przypisanym jej jako zadanie w³a-
sne. Szczególnie dobrze w naszej gmi-
nie przedstawia siê sieæ przedszkoli
oraz oddzia³ówprzedszkolnych. Sieæ tê
stanowi¹ 3 oddzia³y przedszkolne przy
szko³ach podstawowych w Brzózie
Stadnickiej, Smolarzynach i Zmys³ów-
ce z liczb¹ 47 dzieci oraz 1 przedszko-
le (z oddzia³ami przy ul. Rynek, Gór-
skiej, Bia³obrzeskiej orazw¯o³yni-Za-

k¹ciu) z liczb¹ 150 dzieci. Tak przyja�-
nie zlokalizowan¹ ilo�ci¹ placówek
przedszkolnychniemo¿eposzczyciæ siê
¿aden okoliczny samorz¹d. Ponadto
op³aty za korzystanie dzieci z przed-
szkoli s¹ jednymi z najni¿szych w po-
wiecie ³añcuckim. Gmina ¯o³ynia jest
równie¿ organem prowadz¹cym dla 5
szkó³ podstawowych z ogóln¹ liczb¹
507 uczniów, gimnazjum z liczb¹ 272
ucznióworaz liceumogólnokszta³c¹ce-
go z liczb¹ 217 uczniów. Gimnazjum i
liceum ogólnokszta³c¹ce po³¹czone s¹
w zespó³ szkó³. Podstawowym�ród³em
finansowania o�wiaty w gminie jest
tzw. czê�æ o�wiatowa subwencji ogól-
nej. Z subwencji tej nie mog¹ byæ jed-
nak finansowane przedszkola i oddzia-
³y przedszkolne, które utrzymywane s¹
z dochodów w³asnych gminy. Wyso-
ko�æ subwencji o�wiatowej zale¿y w
g³ównej mierze od ilo�ci uczniów, któ-

oswiata

10 wrze�nia 2009 r. mia³a miejsce
XXI sesja Rady Gminy ¯o³ynia.
Wzwi¹zku z remontem sali narad urzê-
du gminy, posiedzenie wyj¹tkowo od-
by³o siê wGminnymO�rodkuKultury
w¯o³yni. Czê�æ sesji po�wiêcono spra-
wozdaniu z wykonania bud¿etu gminy
za pierwsze pó³rocze 2009 r, przesta-
wi³ je wójt gminy. Nastêpnie informa-
cjê o realizacji zadañ o�wiatowych w
roku szkolnym2008/2009prezentowali:
dyrektor Gminnego Zespo³u Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkó³ oraz
dyrektorzy placóweko�wiatowych pro-
wadzonych przez gminê. (Znaczn¹ czê�æ
sprawozdania o�wiatowego prezentujemy
w tym numerze "Faktów�")
W czê�ci zwi¹zanej z podjêciem

uchwa³ najwiêcej czasu zajê³a sprawa
skargi na postanowienie zastêpczewo-
jewody wygaszaj¹ce mandat radnego
przewodnicz¹cemu rady Kazimierzo-
wi Góreckiemu. Za³o¿enia skargi
przedstawi³ Zygmunt Borowik - radca
prawny wspó³pracuj¹cy z urzêdem
gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o
samorz¹dzie gminnym radni nie mog¹
prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej z

wykorzystaniemmienia komunalnego
gminy, w której uzyskali mandat, nie
mog¹ tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alno-
�ci¹.W opinii wojewody fakt, ¿e prze-
wodnicz¹cy rady Gminy ¯o³ynia jest
prezesem banku, który obs³uguje tê
gminê jest naruszeniem przytoczone-
go wy¿ej przepisu antykorupcyjnego.
Wed³ug radcy urzêdu nie mo¿e byæ
mowyonaruszeniu przepisów, bowiem
pojêcie "mienia komunalnego" jest ca³-
kowicie odrêbn¹od "gminnej gospodar-
ki finansowej" instytucj¹ prawa samo-
rz¹dowego.Pojawi³ siê równie¿ argu-
ment, ¿e pieni¹dze po przelaniu na ra-
chunek bankowy nie stanowi¹ ju¿ w³a-
sno�ci gminy, która staje siê wówczas
wierzycielem z prawem do roszczenia
zwrotu wp³aconych pieniêdzy.Wobec
tego nie mo¿na mówiæ o prowadzeniu
dzia³alno�ci zwykorzystaniemw³asno-
�ci gminy. Rada przyjê³a uchwa³ê o z³o-
¿eniu przez gminê skargi na zarz¹dze-
niewojewody doWojewódzkiegoS¹du
Administracyjnego w Rzeszowie. Po
orzeczeniuWSAstronomprzys³ugiwaæ
bêdzie apelacja do Naczelnego S¹du
Administracyjnego. Sprawa ma cha-

rakter precedensowy. Polskie s¹dy
jeszcze nie orzeka³y w takim stanie
faktycznym. Ponadto rada gminy pod-
jê³a uchwa³y w sprawie: 1) zmian w
bud¿ecie Gminy ¯o³ynia na 2009 r. 2)
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowe-
go, 3) sprzeda¿y nieruchomo�ci stano-
wi¹cych w³asno�æ Gminy ¯o³ynia, 4)
wyra¿enia zgody na zbycie nierucho-
mo�ci stanowi¹cej w³asno�æ Gminy
¯o³ynia, 5) ustanowienia s³u¿ebno�ci na
nieruchomo�cimienia komunalnego, 6)
wyra¿enia zgody na dzier¿awê nieru-
chomo�ci stanowi¹cej w³asno�æ Gmi-
ny ¯o³ynia, 7) zmiany Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego, 8) wyra¿e-
nia zgody na zbycie nieruchomo�ci sta-
nowi¹cej w³asno�æ Gminy ¯o³ynia.
WWieloletnimProgramie Inwesty-

cyjnym zmieniono monta¿ finansowy
modernizacji ul.Raki i ul.Górskiej. Jako
partner tej inwestycji pojawi³ siê Po-
wiat £añcucki, zwk³adem finansowym
w wysoko�ci 15 tys. z³. Kwota ta sta-
nowi niewielki u³amek kosztów inwe-
stycji, chodzi³o jednak o realizacjê pro-
jektu w partnerstwie, jest to bowiem
dodatkowo punktowane w procesie
ubiegania siê o dotacjê z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Wniosek o dotacjê na drogi z³o-
¿ony zosta³ we wrze�niu br.

Waldemar Natoñski
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rych niestety z roku na rok jest coraz
mniej. Sytuacja ta zwi¹zana jest oczy-
wi�cie z pog³êbiaj¹cym siê ni¿em de-
mograficznym, który staje siê coraz
wiêkszym problemem dla polskich
szkó³.

2. Zatrudnienie
Kadrê pedagogiczn¹ szkó³ w roku
szkolnym2008/2009 stanowi³o 108 na-
uczycieli, z tego:
4 nauczycieli nie posiadaj¹cych stop-
nia awansu zawodowego (zatrudnieni
w zastêpstwie),
5 nauczycieli sta¿ystów,
19 nauczycieli kontraktowych,
32 nauczycieli mianowanych,
48 nauczycieli dyplomowanych.
W szko³ach zatrudnionych jest 6 pra-
cowników administracji i 23 pracow-
nikówobs³ugi.

Obs³ug¹ ekonomiczno - administra-
cyjn¹ placówek o�wiatowych zajmuje
siê Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Ad-
ministracyjny Szkó³ w ¯o³yni, w któ-
rymzatrudnionych jest 4 pracowników.
W "zespole" realizuje siê równie¿ sze-
reg zadañ z zakresu udzielania pomo-
cy stypendialnej dla uczniów zamiesz-
ka³ych na terenie naszej gminy.W2008
r. wyp³acono stypendia socjalne dla
462 uczniów oraz 31 stypendiów dla
uczniów niepe³nosprawnychw ramach
programu "Uczeñ na wsi" ze �rodków
Pañstwowego Funduszu OsóbNiepe³-
nosprawnych.

3. Remonty w placówkach
o�wiatowych.

Stan techniczny i funkcjonalno�æ bu-
dynków o�wiatowych uznaæ nale¿y za
dobry, co jest rezultatem sta³ych nak³a-
dów finansowych czynionych od kilku
lat. W roku szkolnym 2008/2009 wy-
konano kilka znacz¹cych inwestycji,
które maj¹ du¿y wp³yw na poprawê
warunków lokalowych naszych placó-
wek. Do najwa¿niejszych z nich nale-
¿y wykonanie konstrukcji i pokrycia
dachu na budynku Szko³y Podstawo-
wej wBrzózie Stadnickiej, wykonanie
elewacji wraz z robotami towarzysz¹-
cymi na budynku Przedszkola w ¯o³y-
ni - oddzia³ przy ul. Bia³obrzeskiej oraz
rozpoczêcie prac elewacyjnych na bu-

dynku Szko³y Podstawowej w Smola-
rzynach.Koszt tych inwestycji to kwota
blisko 250 000,00 z³. Ponadtowykona-
no ca³y szereg drobniejszych remon-
tów, takich jak remonty klasopracow-
ni w wiêkszo�ci szkó³, pomalowanie
dachu na budynku Szko³y Podstawo-
wej Nr 2 w ¯o³yni czy wyremontowa-
nie szatni i ³azienek przy starej sali gim-
nastycznej oraz u³o¿enie kostki bruko-
wej w obej�ciu Zespo³u Szkó³.

4. Wyniki sprawdzianów
i egzaminów

Sprawdzian w klasach VI w szko-
³ach podstawowych

Sprawdzian ma charakter interdyscy-
plinarny i bada umiejêtno�ci ucznia w
zakresie piêciu standardów, takich jak:
czytanie, pisanie, rozumowanie, korzy-
stanie z informacji, wykorzystaniewie-
dzy w praktyce. Sprawdzian ma cha-
rakter powszechny i obowi¹zkowy ale
uzyskane przez uczniówwyniki egza-
minu nie maj¹ wp³ywu na promocjê.
Analiza wyników sprawdzianu na za-
koñczenie szko³y podstawowejw roku
szkolnym 2008/2009 wskazuje, ¿e
uczniowie szkó³ prowadzonych przez
gminê dobrze radz¹ sobie z badanymi
umiejêtno�ciami.Wiêkszo�æwyników
plasuje siê powy¿ej �redniej dla na-
szego powiatu czy województwa lub
w jej okolicach. Nieco gorsze wyniki
uczniów w Szkole Podstawowej w
Brzózie Stadnickiej s¹ przede wszyst-
kimefektemstosunkowowysokiej licz-
by (20%) uczniów posiadaj¹cych opi-
niê poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o wystêpuj¹cych trudno�ciach
w nauce i obni¿onym rozwoju umys³o-
wym. Uczniowie ci, mimo posiadania
takiej opinii, pisz¹ sprawdzian o takim
samymstopniu trudno�ci jak ich rówie-
�nicy, co niekorzystnie przek³ada siê na
jegowynik.
W celu podnoszenia poziomu naucza-
nia i uzyskiwania lepszychwynikówze
sprawdzianów na zakoñczenie szko³y
podstawowej, w obecnym roku szkol-
nym zwiêkszono liczbê zajêæ dydak-
tyczno-wyrównawczych w ramach
dodatkowychgodzin pracy nauczycieli,
których obowi¹zek przepracowania
wynika ze znowelizowanej Karty Na-

uczyciela. Ponadto w wiêkszym ni¿
obecnie zakresie przewiduje siê two-
rzenie zespo³ów uczniowskich wspo-
magaj¹cych w nauce.

Egzamin wGimnazjumwZespole
Szkó³w¯o³yni

Egzamin gimnazjalny koñczy trzeci,
obowi¹zkowy etap edukacji, po którym
uczeñ dokonuje wyboru dalszej drogi
kszta³cenia. Podobnie jak sprawdzian
po szkole podstawowej, ma wymiar
powszechny i obowi¹zkowy. Egzamin
obejmuje sprawdzanie i ocenianie osi¹-
gniêæ uczniów w wykorzystywaniu
nabytej wiedzy oraz wykazywaniu siê
stopniem opanowania umiejêtno�ci
wskazanych w podstawie programo-
wej. Uzyskane przez uczniów wyniki
egzaminu nie maj¹ wp³ywu na promo-
cjê. W roku szkolnym 2008/2009 wy-
niki egzaminuw ¿o³yñskimgimnazjum
plasuj¹ siê na poziomie �rednich wyni-
ków w powiecie i województwie.

Egzaminmaturalny w LiceumOgól-
nokszta³c¹cym w Zespole Szkó³ w

¯o³yni
Egzaminmaturalny nie jest egzaminem
obowi¹zkowym, jednak jego pozytyw-
ny wynik uprawnia do otrzymania
�wiadectwamaturalnego i ubiegania siê
o przyjêcie na studia wy¿sze. Bior¹c
pod uwagê �rednie wyniki procentowe
z poszczególnych przedmiotów, stwier-
dziæ mo¿na, ¿e s¹ one dobre i wy¿sze
od �rednich wyników w kraju i woje-
wództwie.Kilkunastuuczniówuzyska³o
wyniki bardzo wysokie (70 % - 90 %
na poziomie rozszerzonym), co premiu-
je ich na najlepsze uczelnie w kraju.
Maj¹c na uwadze ograniczone mo¿li-
wo�ci naboru, liceum ¿o³yñskie prezen-
tuje siê bardzo dobrze na tle s¹siednich
szkó³ ponadgimnazjalnychwpowiatach
³añcuckim i le¿ajskim. W roku szkol-
nym 2008/2009 do egzaminu matrual-
nego przyt¹pi³o 79 osób. 64 osoby (81%
zdaj¹cych) zda³y egzamin.Nie zda³o 15
uczniów (19%).

Dyrektor GZEAS
w¯o³yni

Artur Gerersdorf
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Wakacje przezwszystkich uczniów
s¹ zawsze oczekiwane z wielk¹

rado�ci¹. Jest to dla nich czas beztro-
skich zabaw i wypoczynku, którymo¿-
na spêdziæ wed³ug w³asnego pomys³u i
marzeñ. Nie wszystkie dzieci maj¹ jed-
nakmo¿liwo�æwyjazdu na koloniê czy
inny zorganizowany wypoczynek. Co-
raz czê�ciej jest to uzale¿nione od za-
sobno�ci portfela rodziców.
Tow³a�nie zmy�l¹ o tych dzieciach

w Szkole Podstawowej nr 2 w ¯o³yni
zorganizowano w dniach od 24. 06 do
28. 06. 2009 r. pó³koloniê. Pieni¹dze na
jej cel pozyskano z funduszy UKS "
Zryw", który dzia³a przy naszej szkole.
Dzia³alno�æ klubu jest w przewa¿aj¹-
cej czê�ci dotowana ze �rodków gmi-
ny ¯o³ynia.Wpó³kolonii uczestniczy³o
34% uczniów, dla których zajêcia zor-
ganizowa³ywychowawczynie p. Lucy-
na Dudek i p. Jolanta Zadêcka. Pro-
grampó³kolonii obejmowa³:
- turniej mini- pi³ki siatkowej i rzucanki
siatkarskiej,
- turniej szachowy w dwóch katego-
riach wiekowych,

Niech ¿yj¹ wakacje!

- wycieczkê rowerow¹ do zak³adu wy-
robumebli " Tebix" wBia³obrzegach, -
wycieczkê do Rzeszowa na film pt. "
Prawdziwa historia kota w butach" ,
- zwiedzanie rzeszowskich podziemi,
- wyjazd na basen w Le¿ajsku,
- przeja¿d¿kê na kucykach i bryczk¹
na stacji paliw w Rakszawie.

Uroczyste podsumowanie pó³kolonii.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwier-
dzili, ¿e pó³kolonia by³a bardzo udana i
chêtnie skorzystaj¹ z tej formy wypo-
czynku za rok.
Uroczyste rozdanie pami¹tkowych

dyplomówza turnieje odby³o siêw dniu
rozpoczêcia roku szkolnego.
Awiêc, ¿egnajcie wakacyjne wspo-

mnienia, nauki nadszed³ czas !

Lucyna Dudek, Jolanta Zadêcka

�Katyñ wczoraj i dzi�� � tak mo¿na
by by³o zatytu³owaæ spotkanie, które
odby³o siê 18 wrze�nia 2009 r. w Ze-
spole Szkó³ im. A. Mickiewicza w
¯o³yni. Uczestniczyli w nim: emeryto-
wanypu³kownikZbigniewSawicki, ku-
stosz Muzeum Katyñskiego oddzia³u
MuzeumWojska PolskiegowWarsza-
wie, nauczyciele i uczniowie klas trze-
cich gimnazjum i liceum z naszej szko-
³y.W 1990 r. pan Sawicki by³ powo³a-
ny przez Generaln¹ Prokuraturê Woj-
ska Polskiego do Zespo³u Bieg³ych
Ekspertów Badañ Zbrodni Katyñskiej
i uczestniczy³w ekshumacji zw³ok ¿o³-
nierzy i policjantówpolskich bestialsko
zamordowanych w Katyniu, Charko-
wie i innychmiejscowo�ciach.Wyko-
rzystuj¹c swoj¹ wiedzê i prze¿ycia z
pobytu na �nieludzkiej ziemi�, opowia-

da³ o historii jeñców polskich wywie-
zionych doZwi¹zkuRadzieckiego. Cy-
towa³ ich pamiêtniki, przedstawi³ losy,
ostatnie godziny ¿ycia. Prezentowa³ au-
tentyczne dokumenty potwierdzaj¹ce
sprawców zbrodni katyñskiej. Prelek-
cja ta by³a bardzo ciekawa,
wzbudzi³a ogromne zainte-
resowanie zebranych,
w�ród których obecna by³a
¿o³ynianka, córka oficera
wojska polskiego zamordo-
wanego w Katyniu, eme-
rytowana nauczycielka na-
szej szko³y, paniAnnaBur-
ghardt. Przypomnia³a ona
tytu³y publikacji po�wiêco-
nych zbrodni katyñskiej.
Wspomnia³a o pracach na-
szych licealistów pisanych

z okazji konkursów o tematyce katyñ-
skiej.
Prawdziwe okazuj¹ siê s³owa, ¿e po-

przez spotkania z ciekawymi lud�mi
uczymy siê historii w³asnego narodu.
Lekcja z pu³kownikiemSawickimutkwi
wiêc na d³ugo w pamiêci jej uczestni-
ków.

Ma³gorzata Makówka

�Katyñ wczoraj i dzi�� - lekcja historii
z pu³kownikiem Sawickim
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Wramach projektu Centra Kszta³-
cenia na Odleg³o�æ na Wsiach

dofinansowanego z funduszy Unii Eu-
ropejskiej (ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet
2 Rozwój spo³eczeñstwa opartego na
wiedzy, Dzia³anie 2.1 Zwiêkszenie do-
stêpu do edukacji � promocja kszta³ce-
nia przez ca³e ¿ycie, Schemat a) Zmniej-
szenie dysproporcji pomiêdzy wsi¹ a
miastem) w filii Gminnego O�rodka
Kultury wBrzózie Stadnickiej od lute-
go 2008 roku dzia³a Centrum.
Centrum Kszta³cenia na Odleg³o�æ

jest multimedialn¹ pracowni¹ kompu-
terow¹, wyposa¿on¹ w 10 stanowisk
komputerowych (w tym 9 stanowisk
stacjonarnych + 1 notebook) z dostê-
pem do Internetu. G³ównym celem
dzia³alno�ci Centrum jest prowadzenie
szkoleñ. Kursanci szkol¹ siê za pomoc¹

techniki e-learningowej pozwalaj¹cej na
pe³newykorzystaniemo¿liwo�cimulti-
medialnych udostêpnianegowCentrum
sprzêtu komputerowego. Dziêki zasto-
sowaniu techniki nauczania zdalnego,
ka¿dy ucz¹cy siê mo¿e indywidualnie
kszta³towaæ swój plan nauki, w zale¿-
no�ci odpotrzeb imo¿liwo�ci.Natomiast
wykorzystanie szerokiego potencja³u
dydaktycznego, jaki niesie za sob¹ e-
learning, tj. przede wszystkim niewer-
baln¹ prezentacjêmateria³u, zastosowa-
niemultimediów, ró¿norodn¹ gamêæwi-
czeñ i interakcji, czyni naukê efektyw-
niejsz¹ i przyjemniejsz¹ niezale¿nie od
wieku czy posiadanych umiejêtno�ci.
Oferta edukacyjna jaka znajduje siê

wCentrumopiera siê na tworzeniumo¿-
liwo�ci edukacji w ka¿dym wieku i na
wszystkich poziomach kszta³cenia � od
edukacji ponad gimnazjalnej do kszta³-
cenia ustawicznego osób doros³ych.
Dlatego te¿ odbiorcami kursów

Centrum Kszta³cenia na Odleg³o�æ
w Brzózie Stadnickiej

s¹ ró¿ne grupy ludzi, w ró¿nymwieku i
z rozmaitym poziomemwykszta³cenia.
S¹ w�ród nich: osoby niepe³nospraw-
ne,m³odzie¿, osoby poszukuj¹ce pracy,
bezrobotni, osoby z d³ug¹ przerw¹ w
zatrudnieniu i inni zainteresowani, któ-
rzy chc¹ podnie�æ swoje kwalifikacje
zawodowe, zdobyæ nowe umiejêtno�ci,
a tak¿e uzupe³niæ swoj¹ wiedzê.
WCentrum oprócz bezp³atnego do-

stêpu dowysokiej jako�ci szkoleñ e-le-
arningowych, mo¿na równie¿ skorzy-
staæ z bezp³atnego dostêpu do Interne-
tu. Ponadto pracownia posiada obudo-
wê dydaktyczn¹ w postaci biblioteki
multimedialnej, programów edukacyj-
nych, i s³owników.WCentrum istnieje
równie¿ mo¿liwo�æ wykonania �Testu
Kariery�, dziêki któremumo¿na spraw-
dziæ czy jest siê osob¹ kreatywn¹ lub
przedsiêbiorcz¹.
Ka¿dy uczestnik szkolenia po ukoñ-

czeniu kursu i zaliczeniu egzaminu
otrzymuje za�wiadczenie po�wiadcza-
j¹ce zdobyte umiejêtno�ci. Aktualnie
dostêpnych jest 66 kursów.

Renata Bia³y

KURSY DOSTÊPNE W CKO: 1. A mo¿e samoza-
trudnienie? 2.Administracja systemamikomputerowymi
3. Adobe Photoshop 4. Agent ubezpieczeniowy 5. Ar-
kusze kalkulacyjne 6. Asystent bankowo�ci 7. Bazy
danych 8. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych
9. Bhp 10. Biologia 11. Broker ubezpieczeniowy 12.
Chemia 13. Dominuj¹ca Pó³kula Mózgowa 14. Edu-
kacja zdalna 15. Efektywne zarz¹dzanie projektem 16.
Fizyka 17. Geografia 18. Grafik komputerowy 19.
Grafika menad¿erska i prezentacyjna 20. Handlowiec
21. Historia 22. Jak zdobyæ i utrzymaæ pracê 23. Jêzyk
angielski 24. Jêzyk niemiecki 25. Jêzyk polski 26. Ka-
riera � decydujê, planujê, dzia³am 27. Ksiêgowo�æ 28.
Matematyka 29. Ocena pracowników 30. Ochrona da-
nych osobowych 31. Oczekiwania pracodawców �
autoprezentacja 32. Okre�lenie Indywidualnego Stylu
My�lenia 33. Opiekun osób starszych 34. Opiekunka dzieciêca domowa 35. Organizator agrobiznesu 36. Planowanie
potrzeb 37. Podstawy technik informatycznych 38. Poradnictwo zawodowe � wsparcie dla Twojego sukcesu 39. Pra-
cownik administracyjny 40. Prawo zamówieñ publicznych 41. Promocja i wsparcie edukacji dla osób niepe³nosprawnych
42. Prowadzenie narad i spotkañ 43. Przedstawiciel handlowy 44. Przetwarzanie tekstów 45. Przywództwo i zarz¹dzanie
organizacj¹ 46. Reakcja na stres 47. Rekrutacja 48. Rodzaje Inteligencji 49. �cie¿ki kariery 50. Sprzedawca 51. Style
uczenia siê 52. Systemmotywacyjny 53. Sztuka komunikacji 54. Sztuka prezentacji 55. Techniki uczenia siê 56. Telemar-
keter 57. Trening motywacji 58. Trening i budowanie zespo³u 59. Us³ugi w sieciach informatycznych 60. U¿ytkowanie
komputerów 61. Zarz¹dzanie czasem i organizacja pracy 62. Zarz¹dzanie kadrami 63. Zarz¹dzanie projektami 64. Zarz¹-
dzanie sprzeda¿¹ i relacjami z klientem 65. Zawody przysz³o�ci 66. Zostañ e-pracownikiem.
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Naspotkaniu "Sybiraków" w Rze-
szowie zosta³em, zapytany co

wiem o napa�ci Sowietów na Polskê
17 wrze�nia 1939 r. Odpowiedzia³em,
..na Litwie okupacja niemiecka "to by³
raj", a okupacja sowiecka to prawdzi-
we "piek³o".
Przed 15 laty w mojej ksi¹¿eczce
"Wspomnienia Zenka Sybiraka" napi-
sa³em o tragedii na Litwie podczas
dwóch okupacji sowieckich. Jako Po-
lak urodzony na Litwie dobrze pamiê-
tam pierwsz¹ okupacjê sowieck¹. Ro-
sjanie wkroczyli na Litwê, £otwê i Es-
toniê bez wypowiedzenia wojny w
czerwcu 1940 r. Od razu zaczê³y siê
aresztowania, rozstrzeliwanie iwywóz-
ki na Sybir. Trwa³y do wojny niemiec-
ko - sowieckiej czyli do 22 czerwca
1941 r. najwiêcej wiosn¹ i na pocz¹tku
lata.W dniu wybuchu wojny Rosjanie
rozstrzeliwali tychwszystkich, których
nie zd¹¿yli wywie�æ na Sybir. Ludzie
próbowali uciekaæ na stronê nie-
mieck¹. Z³apanych na granicy bolsze-
wicy mordowali w okrutny sposób. O
wielu tych zbrodniachdowiedzia³emsiê
dopierokilkana�cie lat temuz litewskich
gazet. Oto przyk³ady:
1.W�ród ofiar sowieckiego re¿imu by³
ksi¹dz, któremu bolszewicy kazali rzu-
ciæ na ziemiê ró¿aniec i podeptaæ. Gdy
odmówi³, przybili go gwo�dziami do
drzwi stodo³y i tam kona³. Podobny los
spotka³ innego ksiêdza, który zosta³
przybity do drzewa.
2. Tragedia ta rozegra³a siê w dniu
wybuchuwojny z Niemcami w czerw-
cu 1941r. Z³apanych na granicy ucie-
kinierówbolszewicyprzywozili dowiê-

.. na Litwie okupacja niemiecka "to by³ raj"..

zienia w Kretyndze. Krêpowano ich
drutem kolczastym, wrzucano do w¹-
wozu niedaleko ko�cio³a i zasypywano
kamieniami. Innychkomuni�ci przywi¹-
zywali drutem do drzew, oblewali ben-
zyn¹ i podpalali. Gdy po kilku godzi-
nach wkroczyli Niemcy, cia³a pomor-
dowanych by³y jeszcze ciep³e. Takie
zbrodnie mo¿na by³o spotkaæ prawie
wszêdzie.
3. Opowiadanie �wiadka (fragment z
litewskiej gazety przedstawiaj¹cy tra-
gediê w Telszach). W tym czasie
mieszka³em niedaleko Telsz we wsi
¯e³wainei. W koñcu czerwca 1941
roku, dok³adnie nie pamiêtam, czy by³o
to 24, 25 lub 26. Ojciec wróciwszy do
domu, zabra³ mnie i dwóch braci ze
sob¹. Powiedzia³: "Dzieci pójdziemy
popatrzeæ, conaszej ojczy�nieprzynie�li
bolszewicy. Chcê, aby�cie zapamiêtali
to na ca³e ¿ycie".Mia³emwtedy osiem
lat. Gdy zbli¿ali�my siê do zagajnika
Rainai, zauwa¿yli�my t³um ludzi. Od-
kopywali rêkami pomordowanych.
Zna³em wodza skautów w Telszach
Trawainiego. Le¿a³ teraz nagi, kobiety
gomy³y.Okaza³o siê, ¿e próbowa³ uciec
i zosta³ z³apany na polu w kartoflach.
Ca³e cia³omia³ strasznie pok³ute bagne-
tem.Wszyscy pomordowani byli okie³-
znani i bardzo sponiewierani. Zobaczy-
³em parnik, by³ to kocio³ na trzechme-
talowychnogach,wktórymznajdowa³y
siê dwie dziury do wk³adania r¹k. Zro-
zumia³em, ¿e w nim mêczono pojma-
nych. Na ziemi mnóstwo ampu³ek.
Starsi ludzie opowiadali, ¿e gdy tortu-
rowani tracili przytomno�æ, wstrzyki-
wano im lekarstwo, aby d³u¿ej cierpie-

li. Po drugiej stronie sta³ wóz, na nim
le¿a³ jaki�mechanizm i pasy. By³em za
ma³y, aby to wszystko zrozumieæ. S³y-
sza³em od ludzi, ¿e mechanizm s³u¿y³
do ³amania ko�ci tych nieszczê�ników.
Odkopanych trudno by³o poznaæ.

Czaszkimieli potrzaskane, twarze i cia-
³a zmasakrowane. Zapamiêta³em taki
przypadek: s¹siadkaBaranskiene przy-
sz³a tu spodziewaj¹c siê znale�æ swo-
jego mê¿a w�ród zamêczonych. Wy-
dawa³o siê jej, ¿e go rozpozna³a po
wzro�cie i koszuli. Zaczê³a przygoto-
wywaæ siê do pochowku, gdy niespo-
dziewanie wróci³ z Kowna jej m¹¿,
¿ywy i zdrowy.
Ludzie opowiadali, ¿e w tym mor-

derstwie bra³ udzia³Wojtkus.Widokpo-
mordowanych wstrz¹sn¹³ mn¹ do g³ê-
bi. Przez prawie dwa tygodnie niczego
nie mog³em wzi¹æ do ust. Wkrótce w
jednostce wojskowej w Telszach zo-
sta³a otwarta wystawa narzêdzi czer-
wonego terroru. Jeszcze raz zobaczy-
³em parniki i narzêdzia mêczeñstw.
Napa�æ Niemców na ZSRR w

1941r. sprawi³a, ¿e na Litwie zapano-
wa³a rado�æ.WitanoNiemców jakwy-
zwolicieli z sowieckiego piek³a. S¹dzo-
no, ¿e rozprawi¹ siê oni z bolszewicki-
mi zbrodniami. Ludzie nie wiedzieli
jeszczewtedy, czym jest faszyzm, gdy¿
komuni�ci nie informowali nikogo o
zbrodniach hitlerowskichwPolsce.Nie
wiedzieli te¿ o haniebnymuk³adzieRib-
bentrop -Mo³otow.Niemcymordowali
g³ównie ¯ydów, komunistów, komso-
molców i tych, co donosili do NKWD.
Rozstrzelali równie¿ w Ponarach mo-
jego ciotecznego brataAntoniegoAn-
kudowicza.Ale okupacja niemiecka na
Litwie (w porównaniu z okupacj¹ so-
wieck¹) by³a do�æ ³agodna.

Józef Zenon Rymkiewicz

Coraz szybciej ucieka czas i zapa-
daj¹w niepamiêæ zdarzenia sprzed

siedemdziesiêciu lat. Coraz mniej nas
�wiadków okresu, o którym przybywa
i ksi¹¿kowej wiedzy, i sporów, nas pa-

Okruchy wspomnieñ z lat
okupacji niemieckiej

miêtaj¹cych lata drugiej wojny �wiato-
wej. Ja spêdzi³am tu z rodzicami czê�æ
wojny i pierwsze trzy lata po wojnie.
Te¿ wiele faktów i zdarzeñ zatar³o siê
ju¿ w pamiêci, a niektóre po latach po

prostu widzi siê i ocenia trochê inaczej.
S¹ jednak takie epizody, jakie�mniej

wa¿newydarzenia, którewracaj¹ z ca³¹
wyrazisto�ci¹, szczególnie jak przecho-
dzê miejsce, gdzie to siê dzia³o lub jak
ta historiawujkaStacha, bo opowiedzia-
na niezwykle sugestywnie no i "moc-
na". O niektórych z nich chcia³abym
dzi� opowiedzieæ.

wspomnienia
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I
Chodzi³amdo szko³yw¯o³yniw la-

tach 43-44. Byli�my uciekinierami ze
Wschodu i ca³a ta moja nauka podsta-
wowa, zarówno przez wojnê i prze-
mieszczanie siê, by³a poprzerywana,
poszarpana i mizerna.Ale gdzie� trze-
ba by³o chodziæ.
A wiêc wêdrowa³am z Kopani

przez Jagielnie do¯o³yni. Czasem z in-
nymi dzieæmi, czasem sama, oczywi-
�cie pieszo. W ¯o³yni czê�æ budynku
szkolnego pozostawiona zosta³a na na-
ukê dla m³odszych klas. Czê�æ zajmo-
wali Niemcy na koszary.
Pamiêtam, ¿e w Jagielniach do�æ

czêsto odbywa³y siê jakie� æwiczenia i
wtedy wartownik nie pozwala³ tamtê-
dy przechodziæ.
Nieraz by³ gro�ny i g³o�no krzycza³,

jak siê niezbyt szybko rusza³o i chwilê
zastanawia³o czy rzeczywi�cie ju¿ na-
tychmiast trzeba z powrotem smaro-
waæ do domu naKopanie. Czasami dla
wiêkszego efektu siêga³ po broñ na ra-
mieniu.Awówczas ka¿de dzieckowie-
dzia³o, ¿eniemiecki ¿o³nierz tonie ¿arty.
Ale parê razy zdarzy³o mi siê, ¿e

mnie przepuszczono. Nie wiem, czy
¿o³nierz mia³ ludzki odruch, czy æwi-
czenia na to pozwala³y do�æ, ¿e namoje
nie�mia³e - ich gehe nach Schule krzy-
cza³ do kolegi- delikatnie: Hans, albo
inaczej, przepu�æ tê ma³¹, ona idzie
do szko³y!Tekstów oczywi�cie siê do-
my�lam a i to ich "yche" by³o wyuczo-
ne na okoliczno�æ. Dok³adnie identyfi-
kujê to miejsce, chocia¿ droga wygl¹-

da³a wtedy inaczej. Typowa, polna z
koleinami. I brzegi pagórka by³y jakie�
wy¿sze...

II
Na podwórku szkolnym w ¯o³yni,

ile razy zdarza mi siê tam byæ, powra-
ca ten sam obraz.Wojsko, zbiórki, wy-
marsz lub powrót, niezast¹pione "Haj-
li, hajlu, hajla", ale szczególnie to jedno
brutalne æwiczenie pewnego ¿o³nierza.
Wczesna wiosna, roztopy, brudny
�nieg, ogromneka³u¿e im³odyNiemiec
- ¿o³nierz, który najwyra�niej podpad³
swemu prze³o¿onemu.
Wpe³nym rynsztunku pada³ na roz-

kaz w te ka³u¿e, a¿ siê rozpryskiwa³y z
impetem, bo feldfebel, który go æwi-
czy³ wyra�nie wybiera³ te najwiêksze.
By³o: powstañ, biegiemmarsz, czo³gaj
siê i znów powstañ a¿ do zupe³nego
wyczerpania. ¯o³nierz dysza³ ciê¿ko a
tamten nie ustêpowa³.Ale mia³ g³os!
My dzieciaki, przez szyby okna pa-

trzy³y�my na to, a pani (Jaroszówna)
jako� niezbyt energicznie kaza³a nam
zajmowaæ miejsca po przerwie. Us³y-
sza³am, jak pod nosem powiedzia³a z
rezygnacj¹ - �biedny ch³opak�.

III
Wujek Stach rocznik 1923, lubi³ opo-
wiadaæ i wspominaæ dawne dzieje,
szczególnie jak by³ starszy i nie po�wiê-
ca³ ju¿ tyle czasu na zajêcia gospodar-
skie. Opowie�ci snu³y siê zwykle w
czasie obiadu pod grusz¹. Ale o woj-
nie w³a�nie mówi³ bardzo ma³o albo
wcale.Wola³ widaæ nie odnawiaæ tych
najtrudniejszych prze¿yæ. Zapamiêta-

³am szczególnie to jedno, z czasów kie-
dy by³ w tak zwanych Junakach w Sa-
rzynie. M³odzi ch³opcy z przymusowe-
go poboru pracowali ciê¿ko w fabryce
amunicji.Wiadomo, jaki by³ tam rygor i
jakie grozi³y kary za najmniejsze uchy-
bienie.
Jednak przemycali ten bezcenny dla
Polski podziemnej towar. Stach mówi³,
jak go chowali pod grzywami koni i w
rozmaity sposób, ale te¿ brali po prostu
ze sob¹.
Tego dnia Stach zwi¹za³ ciasno rzê-

dem 5 naboi (chyba takich do kb) i na
sznureczku zawiesi³ na szyi. Na podob-
nym sznurku mia³ te¿ medalik. Naboje
zarzuci³ sobie na plecy. Znalaz³y siê
gdzie�miêdzy ³opatkami.
Na bramie kontrola. (Kontrolowali

nie ka¿dego dnia) Nie trudno sobie wy-
obraziæ, co czu³ m³ody cz³owiek. Do-
k³adne obmacywanie po ¿ebrach, rêka-
wy, nogawki i .. Nastêpny. Stachmówi³:
�Zrozumia³em, co to znaczydotyk �mier-
ci. Czu³emwyra�nie, ¿e to �mieræ mnie
obmacywa³a�.
Stach ju¿nie ¿yje. Szkoda, ¿e nie opo-

wiemi wiêcej, ¿e nie bêdêmog³a posta-
wiæ mu dodatkowych pytañ.
Szanujê pamiêæ o Nim i przekazujê j¹
swoimwnukom.W³a�nie mija siedem-
dziesi¹ta rocznica wybuchu II wojny.
Okruchy wspomnieñ; zapamiêtanych,
osobistych, ci¹gle powracaj¹cych...
Aminê³o ju¿ tyle lat...

Janina Odzierejko

O g ³ o s z e n i e
GminnyO�rodekKultury filia wBrzózie Stadnickiej stan¹³ przed powa¿nymwyzwaniem rekonstrukcji historii Brzózy

Stadnickiej i jej mieszkañców. Ogromnym problemem, na jaki natrafili�my, jest brak jakichkolwiek dokumentów, na
których mo¿na by siê oprzeæ. Dlatego spróbujemy z innej strony podej�æ do tego tematu. Poszukujemy fotografii, na
podstawie których bêdziemymogli poznaæ historiê i obraz Brzózy i jej mieszkañców. Zdjêcia mog¹ przedstawiaæ uroczy-
sto�ci rodzinne (wesela, chrzciny), obrzêdy (kolêdników, do¿ynki, przedstawienia), budowê ko�cio³a i jego po�wiêcenie,
prace polowe ( wykopki, ¿niwa), szko³ê i nauczycieli (chodzi o star¹ szko³ê), dzieciniec wiejski, organizacje spo³eczne,
ówczesne w³adze, wie� z ró¿nych okresów (mo¿e byæ to tylko w tle zdjêcia) domy i zabudowania, p³oty i sprzêty rolnicze,
warsztaty stolarskie i tkackie, ku�nie i zabawki drewniane. Bardzo wa¿ni s¹ ludzie, którzy s¹ na tych zdjêciach, bo to oni
tworzyli tê historiê. Mog¹ to byæ dzia³acze i zwykli obywatele. Zdjêcia robione z okazji jakiego� wa¿nego dla Brzózy
wydarzenia, okazjonalne lub przypadkowe. Wiele jest wydarzeñ o których nie wiemy a na podstawie zdjêcia powróc¹
wspomnienia i pozwoli to na odtworzenie piêknej karty z historii naszej miejscowo�ci.
Zwracamy siê z gor¹c¹ pro�b¹ do wszystkich czytelników "FiR" o kontakt z fili¹ GOK w Brzózie Stadnickiej w tej
sprawie (tel. 017-2248094) .
Zebrane zdjêcia bêdzie mo¿na obejrzeæ podczas wystawy w filii GOK w Brzózie Stadnickiej.

Jolanta Piszko
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Ks. Adam Leja

¯o³ynia - niegdy� miasteczko praw-
dziwie b³ogos³awione, bo dostar-

cza³o diecezji przemyskiej i lwowskiej
oraz zakonom bardzo licznych kap³a-
nów- to tak¿e miejsce urodzenia ks.
Adama Lei. Tutaj przyszed³ na �wiat 5
grudnia 1876r. , tu pobiera³ pierwsze
nauki. Po maturze, któr¹ zda³ w Rze-
szowiew1896r.wst¹pi³ do Seminarium
Duchownego w Przemy�lu i po ukoñ-
czeniu studiów teologicznych zosta³wy-
�wiêcony 22 lipca 1900r.

Pracowa³ jako wikary w Lubeni
(2 lata), w Staromie�ciu (3 lata), w
Dzikowcu (4 lata), w ¯o³yni (przez rok
jako wikary i 2 lata jako katecheta). 1
grudnia 1912r. obj¹³ posadê katechety
przy szkole im.A.MickiewiczawPrze-
my�lu "na B³oniu" i równocze�nie zo-
sta³ rektorem nowego ko�cio³a Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

Wszêdzie, dok¹d go powo³a³a
w³adza prze³o¿ona, obowi¹zki swoje
spe³nia³ jak najsumienniej, z ogromn¹
gorliwo�ci¹. W obej�ciu bardzo ser-
deczny, grzeczny, uczynny, tymi przy-
miotami poci¹ga³ ku sobie serca ludzi,
budzi³ zaufanie i móg³ przez to wywie-
raæ na wszystkich bardzo dodatni
wp³yw. Piêkne cechy osobowo�ci ks.
AdamaLei zaja�nia³yw ca³ej pe³ni, gdy
obj¹³ on stanowisko "naB³oniu"wPrze-
my�lu.

By lepiej rozumieædzia³alno�æks.
Lei, trzeba bli¿ej poznaæ pocz¹tki ko-
�cio³a "naB³oniu". Dzielnica ta oddalo-
na by³a od katedralnej parafii o 2 km,
dlatego wierni, przewa¿nie pracowni-
cy kolejowi, a zw³aszcza dzieci, mia³y
utrudniony dostêp do dalekiej �wi¹tyni.
Kierownik miejscowej szko³y Micha³
Paszyñski rzuci³ my�l budowy ko�cio³a
jako filii katedry. Pomys³ pad³ na dobry
grunt, w 1905r. zawi¹za³ siê komitet ,
który rozpocz¹³ gromadzenie funduszy.
Dnia 4 pa�dziernika 1908r. biskup su-
fragan Fischer po�wiêci³ kamieñ wê-
gielny, a dziêki ofiarowo�ciw³adz imiej-
scowej ludno�ci w krótkim czasie zbu-
dowany zosta³ nowy ko�ció³. Po�wiêci³
go 19 listopada 1911 r. biskup Pleczar.

Pierwszym rektorem ko�cio³a
mianowany zosta³ ks.Andrzej £ukasie-
wicz kapelan biskupi, któryw niedziele
i �wiêta przychodzi³ "na B³onie" odpra-
wiaæ nabo¿eñstwa. W³a�ciwym za�
pierwszym rz¹dc¹ ko�cio³a, który na
sta³e tam zamieszka³ i obj¹³ opiekê nad
ca³a dzielnic¹, by³ ks.AdamLeja, mia-
nowany równocze�nie katechet¹ szko-
³y im.A.Mickiewicza.

Przed m³odym kap³anem otwo-
rzy³o siê pole dzia³alno�ci bardzowiel-
kie, ale i ogromnie mi³e, bowiem mia³
rozpocz¹æ dzieje przysz³ej nowej trze-
ciej parafii przemyskiej. Pracy by³o rze-
czywi�cie sporo, gdy¿ ko�ció³ nie zo-
sta³ jeszcze zupe³nie wykoñczony, bra-
kowa³o ogrodzenia, odpowiedniego
mieszkania dla ksiêdza. Nale¿a³o te¿
uporz¹dkowaæ obej�cie wokó³ �wi¹ty-
ni, uregulowaæ spory z s¹siadami. Ka-
techetura równie¿ nie by³a ³atwa. Szko³a
im.Mickiewiczamie�ci³a siê wówczas
w trzech budynkach, przy ulMickiewi-
cza Strycharskiej i Siennej, nadto dla
dope³nieniagodzinprzydzielonoksiêdzu
szko³ê przyul.Konarskiego, gdy za� pod
koniec1912r. utworzono now¹ dwukla-
sow¹ szko³ê w Przekopanej i w niej
naukê religii obj¹³ ks.AdamLeja. Prze-
chodzenie z godziny na godzinê do co-
raz innego budynku, na rozmaite ulice,
nie nale¿a³o do rzeczy zbyt przyjem-
nych, ale ks. katecheta nie ¿ali³ siê jed-
nak. Zm³odzieñczymzapa³emwzi¹³ siê
do pracy i zaraz pozyska³ sobie dzie-
ciêce serca , bowiem by³ bardzo do-
brym nauczycielem, kocha³ m³odzie¿ i
ona to wyczuwa³a.

Przez dzieci trafi³ i do rodziców.
Praca duszpasterska wwiêkszychmia-
stach nasuwa wiêcej trudno�ci ni¿ na
wsi. Dzielnica B³onie, jakkolwiek nale-
¿¹ca do miasta wiêkszego, mia³a cha-
rakter zupe³nie ma³omiasteczkowy.
Parafianie - przewa¿nie funkcjonariu-
sze kolejowi lub robotnicy - na nowego
ksiêdza patrzyli na pocz¹tku z pewn¹
rezerw¹, gdy jednak zobaczyli jego gor-
liwo�æ imi³o�æ, z jak¹ zaj¹³ siê ich dzieæ-
mi, zaczêli obdarzaæ go corazwiêkszym
zaufaniem.Maj¹c swój ko�ció³wiedzieli
te¿, ¿e nowy kap³an by³ zawsze na ich
us³ugi, stara³ siê o ozdobê domu Bo¿e-
go i okaza³o�æ w nabo¿eñstwach. Po-

nadto, bêd¹c w�ród ludzi, okazywa³ im
serdeczno�æ, ¿yczliwo�æ, s³u¿y³ dobrym
s³owem i roztropn¹ rad¹, nicwiêc dziw-
nego, ¿e w nied³ugim czasie podbi³ so-
bie serca wszystkich parafian.

Maj¹c ca³¹ ludno�æ za sob¹,móg³
dokonaæ wielu wa¿nych spraw. Dopro-
wadzi³ do porz¹dku ko�ció³ i obej�cie
wokó³ niego, wykona³ ogrodzenie, do-
kupi³ kawa³ gruntu, by powiêkszyæ
cmentarz. Dziêki jego staraniom naby-
to wiêksz¹ posiad³o�æ któr¹ przezna-
czono namieszkanie dla katechety i po-
mieszczenia dla stowarzyszeñ katolic-
kich..

W czasie wojny, w latach 1914 -
15 podczas oblê¿enia Przemy�la, ks.
Leja jako dobry pasterz pozosta³ na
miejscu, niós³ pomoc biednym i opusz-
czonym.Wartowspomnieæ, ¿e gdy pod-
czas oblê¿enia granat wpad³ do ko�cio-
³a, zniszczy³ czê�æ sklepienia, ks.Adam
nie przerwa³ Mszy �w., dokoñczy³ j¹ i
zaraz zacz¹³ zaopatrywaæ rannych.
Parafianie szybko naprawili szkody
wojenne,wprowadzili o�wietlenie elek-
tryczne i zaczêli zbieraæ fundusze na
malowanie �wi¹tyni.

Ks. Leja zawsze aktywnie
uczestniczy³w ¿yciu spo³ecznym. Przez
25 lat by³ cz³onkiem Towarzystwa
Szko³y Ludowej im.Mickiewicza i do-
¿ywotnim jego prezesem. Za³o¿y³ czy-
telnie na B³oniu, na przedmie�ciuWil-
cze i w gminie Przekopana. Nale¿a³ do
polskiej organizacji narodowej. By³ gor-
liwym pracownikiem w stowarzysze-
niachAkcji Katolickiej, ochronka kole-
jowa mia³a w nim troskliwego opieku-
na. Odczuwa³ bardzo ka¿d¹ ludzk¹ nie-
dolê, sam ubogi, dzieli³ siê z ubo¿szymi
tym, co mia³, ka¿dy bêd¹cy w potrze-
bie, znalaz³ u niego i wspó³czucie, i
wsparcie wedle mo¿no�ci.

Dobiega³ ju¿ sze�ædziesi¹tki, gdy
serce zaczê³o niedomagaæ. Chocia¿ ¿al
mu by³o opuszczaæ tak umi³owan¹ pra-
cê w szkole i ¿egnaæ siê z lud�mi, któ-
rym po�wiêci³ tyle trudu, po 34 latach
pasterzowania usun¹³ siê od obowi¹z-
ków i przeszed³ na emeryturê. Zamiesz-
ka³ jednak nadal po�ród dawnych swych
parafian, bo by³ bardzo przywi¹zany do
miejsca, gdzie spêdzi³ wiêksz¹ czê�æ
swego ¿ycia.

Z ¯o³yni rodem
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�mieræ nie da³a d³ugo na siebie
czekaæ. Ks. Leja zmar³ nagle 16 sierp-
nia 1938 r. Ostatni¹ pos³ugê odda³omu
bardzo liczne grono kap³anów z ks. bi-
skupem sufraganem Wojciechem To-
mak¹ na czele, który celebrowa³ sumê
i odprowadzi³ zw³oki na cmentarz. W
pogrzebie rektora ko�cio³a , d³ugoletnie-

go wychowawcy i katechety, prawdzi-
wegoprzyjaciela i ojcawszystkich, bra³a
udzia³ ca³a dzielnica.

Poszed³ do Pana swego po na-
grodê kap³an pobo¿ny, pe³en gorliwo�ci
o chwa³ê Bo¿¹ i o zabawienie dusz,
gor¹cy patriota, mimo licz¹cych zas³ug
pe³enpokory, odszed³ powszechnie ¿a³o-

wany przez wszystkich.
My, ¿o³yniacy, powinni�mywie-

dzieæ i byæ z tego dumni, ¿e w³a�nie z
naszej ziemi wyszed³ tak wspania³y
cz³owiek.

Magdalena K¹tnik - Kowalska

Przyg³ównej szosiew Kopaniach, w
1980 r. usytuowana
zosta³a drewniana
kapliczka pokryta da-
chówk¹. Przez pe-
wien czas odprawia-
ne by³y w niej nawet
niedzielneMsze �w.Z
biegiem lat drewniane
konstrukcje tej bu-
dowli uleg³y zniszcze-
niu i grozi³y zawale-
niem. Mieszkañcy
Kopañ postanowili
uratowaæ swoj¹ kapliczkê.Najpierw za-
mierzaliwymieniæ stare elementy drew-
niane na nowe (równie¿ z drewna), ale
potem postanowili odbudowaæ kaplicz-
kê zmateria³ów trwa³ych. Spraw¹ zaj¹³
siê komitet w sk³adzie:Antoni Fus, Ka-
zimierz B¹k, Kazimierz Bechta , S³a-
womir Hader, Krzysztof Cebula. Prze-
prowadzi³ on zbiórkê pieniêdzy w�ród
mieszkañcówKopañ. Fundusz odbudo-
wy kapliczki wspar³a te¿ ofiara indywi-
dualnych osób, w tym tak¿e mieszkañ-
ców okolicznychwiosek. Pierwsze pra-
ce (wykopy i wylanie fundamentów)
rozpoczêto 7 marca 2009r. wszystkie
roboty przeprowadzone by³y w czynie
spo³ecznymg³ównieprzez cz³onkówko-
mitetu odbudowy, ale równie¿ przez fa-
chowców z s¹siednich miejscowo�ci.
W krótkim czasie stanê³a nowa muro-
wana kapliczka pod wezwaniemMi³o-
sierdzia Bo¿ego. Jej po�wiêcenia do-
kona³ w dniu 30 sierpnia br. ks. pro-
boszcz Stanis³aw Cebula. W �rodku
kapliczki znajduje siê krzy¿ i dwa obra-
zy: Matki Boskiej Czêstochowskiej i
Mi³osierdzia Bo¿ego.

Jako so³tys przysió³kaKopanie sk³a-
dam serdeczne podziêkowania wszyst-
kim, którzyw jakikolwiek sposób przy-
czynili siê do uratowania tego cennego
dla nas obiektu. S³owa wdziêczno�ci
kierujê do cz³onków komitetu, wszyst-
kich fachowcówzatrudnionych przy bu-
dowie oraz darczyñców zKopañ i oko-
licy. ¯yczê im du¿o zdrowia, szczê�cia
rodzinnego, pomy�lno�ci w ¿yciu oso-
bistym i pracy zawodowej.

Teresa Fus

Odbudowa kapliczki w przysió³ku Kopanie
Zespo³ymuzyczne

GOK
M³odzie¿owa scenamuzycznaw¯o³y-
ni rozwija siê bardzo prê¿nie. M³odzi
ludzie z du¿ym zaanga¿owaniem po-
znaj¹ tajniki gry na instrumentach,
tworz¹ zespo³y muzyczne i graj¹,
graj¹... Dom Kultury wieczorami roz-
brzmiewamuzyk¹.

Aktualnie pod kierunkiem instruktora,
p. Jerzego Tomczyka pracuj¹ 3 grupy,
licz¹c ³¹cznie 12 osób - uczniów ¿o³yñ-
skich szkó³. W ramach doskonalenia
warsztatu oraz poznania ró¿nych gatun-
ków muzyki, dla cz³onków zespo³ów
GOK zorganizowa³ kilka wyjazdów na
interesuj¹ce koncerty i imprezy mu-
zyczne amianowicie:
- 28.05. Juwenalia - zespó³ IRA
- 08.08. "Art. Festiwal Rzeszoff" - ze-
spó³ JCS
- 03.09 - Koncert gwiazdy �wiatowego
formatu, grupy "Nazareth"
- 26.09. - Rzeszowska Noc Rockowa -
w programiem. in. - Oddzia³ Zamkniê-
ty

kultura

Czas na grzybobranie

Rozpoczyna siê czas grzybobrania.
Wielu z nas schodzi³o okoliczne

lasy zmarnymskutkiem.Mo¿e czas sze-
roko otworzyæ oczy, bo grzyby mo¿e
przysz³y do nas! Oto w Brzózie Stad-
nickiej ogromny wysyp kozaków. Tu¿
za zabudowaniami gospodarczymi, ko³o
brzózki wyros³y sobie obok siebie 32
grzybki.

Jolanta Piszko
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Wlutowym numerze Faktów i Re-
aliów przekazana zosta³a infor-

macja o spotkaniu cz³onkiñKo³a z pen-
sjonariuszami Zak³adu Pielêgnacyjno -
Opiekuñczego w ¯o³yni. Mimo swej
cykliczno�ci budzi ono zawsze reflek-
sje o przemijaniu i o jesieni ¿ycia, która
w ka¿dym z nas budzi niepewno�æ.
¯ycie sk³ada siê jednak zmi³ych ak-

centów które warto zapamiêtaæ. 4 mar-
ca odby³o siê okoliczno�ciowe zebra-
nie Ko³a z okazji Dnia Kobiet przy pra-
wie stu procentowej frekwencji. ¯ycze-
nia, degustacja przygotowanych potraw
stworzy³y nastrój pozwalaj¹cy zapo-
mnieæ choæ na krótko o k³opotach dnia
codziennego.
Has³em przewodnim Wielkanoc-

nych Tradycji w Albigowej w br. by³y
baby, babki, babeczki. Panie przygoto-
wa³y i przystroi³y wspaniale swoje wy-
pieki, dlatego mia³y�my siê czym po-
chwaliæ w�ród dwudziestu kó³ z terenu
powiatu. Nasz stó³ prezentowa³ siê bar-
dzo okazale. Organizatorzy imprezy
traktuj¹ wszystkich uczestników rów-
norzêdnie. Nagrod¹ dla wszystkich, w
tym i dla naszego ko³a, by³a forma do
pieczenia babki. To mi³a impreza po-
zwalaj¹ca podpatrzeæ tradycje innych
miejscowo�ci, oryginalne pomys³y de-
koratorskie oraz wymieniæ przepisy.
S³owa uznania za wspaniale przygoto-
wan¹ imprezê z okazji Dnia Matki
nale¿¹ siê paniom zKo³awKopaniach.
Spotkanie to odby³o siê 26maja, uczest-
niczy³a w nim delegacja naszego Ko³a.
Pani ZofiaMarcinek zosta³a wyró¿nio-
na nagrod¹ ksi¹¿kow¹ za 50 - letni ak-
tywny udzia³ w ¿yciu Kó³ Gospodyñ.
Wyró¿nienie otrzyma³a z r¹k powiato-
wej przewodnicz¹cej RadyKó³ Gospo-
dyñWiejskich w£añcucie, pani Janiny
Ku�niar.
W pracy spo³ecznej nie zapomina-

my oDniuDziecka i zgodnie z sugesti¹
kierownictwa przedszkoli przekazana
zosta³a kwotapieniê¿nanawyjazddzieci
na imprezê.
Dziesi¹ty Jubileuszowy Festiwal

KwiatówwAlbigowej odby³ siê 19 lip-
ca i podobnie jak w ubieg³ych latach,

Z ¿ycia KGW¯o³ynia w 2009 roku
wyjecha³a ca³a grupa pañ z piêknym ju-
bileuszowym koszem bia³o - czerwo-
nych mieczyków. Do³¹czone zosta³y
równie¿ dwie mniejsze kompozycje:
pierwsza w modnym fiolecie, a druga
¿ó³to - bia³a. Kompozycje te zaprezen-
towane zosta³y podczas Mszy �w., pa-
rady w "Kwietnym Korowodzie" oraz
na wystawie przed Domem Kultury w
Albigowej. Ta impreza przyci¹ga ró¿-
norodno�ci¹ kwiatów, pomys³ów na ich
u³o¿enie i zaprezentowanie w bardzo
bogatej formie.
Podczas imprezy fetuj¹cej przejazd

kolarzy wy�cigu Tour de Pologne na-
szeKo³o przygotowa³o stó³ z poczêstun-
kiem. Znajdowa³y siê tam cztery rodza-
je ciasteczek domowego wypieku, po-
nad 200 kanapek oraz chêtnie pity na-
pój cytrynowo -miêtowy. Tymi specja-
³ami panie czêstowa³y uczestników im-
prezy.
15 sierpnia z okazji �wiêta "Matki

Boskiej Zielnej"wko�ciele parafialnym
w¯o³yni wieniecwykonany przez Bar-
barê Kielar,Antoninê Grzesik, Danutê
M³ynek iAgnieszkê Kus stanowi³ wo-
tum dziêkczynne za zebrane plony w
naszej parafii.
Bardzo starannie przygotowa³y�my

siê na planowany 23.08 Dzieñ Chleba.
Wykonany zosta³ piêkny "Chlebny
Kosz" a osiem pañ przygotowa³o
ogromn¹ ilo�æ ciasteczek. Ponad 10
chlebówmia³o byæ rozdanych z ró¿ny-
mi przysmakami takimi jak gomó³ki ,
smalec ze skwarkami, mas³o czosnko-
we, ser bia³y na ró¿ne sposoby. Przy-
gotowany by³ równie¿ chleb - kromki
smarowane mas³em z czosnkiem, ba-
zyli¹ i natk¹ pietruszki ponownie z³o¿o-
ne i zapieczone w folii, to bardzo sma-
kowita przek¹ska choæby na grilla.
Na zaproszenie starosty powiatu

Ko³o nasze wytypowane zosta³o do re-
prezentacji powiatu ³añcuckiego do
uczestnictwawXXVIIArchidiecezjal-
nych Wojewódzkich i Powiatowych
Do¿ynkach w Giedlarowej w dniu 30
sierpnia. Nowy, to ju¿ trzeci wieniec
do¿ynkowy, znalaz³ siê w�ród fanta-
stycznej reprezentacji 160 wieñców z

ca³ego województwa. Panie prezento-
wa³y wieniec w strojach ludowych.
W zwi¹zku z organizacj¹ dorocznej

wycieczki Ko³a w dniu 3 wrze�nia zo-
sta³o zorganizowane zebranie. W tym
gor¹cym okresie prac polowych przy-
by³y 32 kobiety i zgodnie z sugesti¹
sponsora tj.WójtaGminy zorganizowa-
ny zosta³ wyjazd na ramach "Edukacji
ekologicznej". Zwiedza³y�mygospodar-
stwo ekologiczne p.Opip Piotra naWoli
Skromowskiejw gminie Firlej pow. Lu-
bartów. Jest to gospodarstwo specjali-
zuj¹ce siê w produkcji ro�linnej - pow.
65 ha w tym 40 ha zbó¿ i 25 ha warzyw
gruntowych takich jak por, broku³, cu-
kinia, cebula, fasola szparagowa oraz
truskawki. Gospodarstwo to osi¹gnê³o
I miejsce w kraju za 2008 rok. Stoso-
wanie nawozówmineralnych tylko po-
zyskiwanych z kopalñ, m¹czki bazalto-
wej, preparatów biodynamicznych,
murszowania s³omy i siana, uprawa
poplonóworaz nawadnianie daje dosko-
na³e plony zdrowej atestowanej ¿yw-
no�ci. By³a to bardzo pouczaj¹ca lek-
cja ekologii.
WgminieNiemcewewsiDziuchów

odwiedzili�my gospodarstwo sadowni-
cze p. JanuszaCzajki. Integrowana pro-
dukcja jab³ek na powierzchni 5 ha daje
plony 80g/ha. Wzorcowo prowadzony
sad!. Ponadto p. Janusz jest cz³onkiem
grupy producenckiej co u³atwia zbyt
wysokojako�ciowej produkcji. Zapre-
zentowa³ nam tak¿e przechowalniê o
kontrolowanej atmosferze ( jako jeden
z wspó³w³a�cicieli). W zamierzeniach
by³o zwiedzanieGie³dyRolno- Przemy-
s³owej wElizówce, ale po umówionym
czasie mogli�my obejrzeæ obiekt jedy-
nie z zewn¹trz. Z obiektów turystycz-
nych zwiedzali�myZamek Zamojskich
wKoz³ówce, bardziej sprawni obejrze-
li Zamek i Starówkê w Lublinie. W
wycieczce uczestniczy³y 32 osoby.
Z planów do koñca roku jest jesz-

cze: uczestnictwow Jesiennej Gie³dzie
Ogrodniczej w Boguchwale, pokaz
wyrobu wi¹zanek okoliczno�ciowych
(w tym cmentarnych), udzia³ w Dniu
Chleba wG³uchowie.

Agnieszka Kus
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Zespo³y: 1. "NEOBUS" Niebylec, 2. LKS
"BRZOZOVIA"Brzozów, 3.LUKS"Lider"
Kamieñ, 4.TSSPSBARTOSZETarnobrzeg,
5. UKS "ORLIK" Ustrzyki Dolne, 6.
ChSKFMPSPrzemy�l, 7.DOM-BUD¯o³y-
nia, 8. UKS "SAN"Lesko, 9.MKS "STAL"
NowaDêba

RUNDAI
TERMIN1 -26-09-2009
1 "NEOBUS"Niebylec - LKS "BRZOZO-
VIA"Brzozów
2ChSKFMPSPrzemy�l - LUKS "Lider"
Kamieñ
3DOM-BUD¯o³ynia -UKS "ORLIK"
Ustrzyki Dolne
4MKS "STAL"NowaDêba - UKS
"SAN" Lesko
TERMIN23-10-2009
5UKS "SAN"Lesko -TSSPSBARTOSZE
Tarnobrzeg
6UKS "ORLIK"UstrzykiDolne -MKS
"STAL"NowaDêba
7ChSKFMPSPrzemy�l -DOM-BUD
¯o³ynia
8LUKS"Lider"Kamieñ - "NEOBUS"
TERMIN310-10-2009
9LKS"BRZOZOVIA"Brzozów-LUKS
"Lider"Kamieñ
10DOM-BUD¯o³ynia - "NEOBUS"
Niebylec
11MKS "STAL"NowaDêba -
ChSKFMPSPrzemy�l
12TSSPSBARTOSZETarnobrzeg -UKS
"ORLIK"UstrzykiDolne
TERMIN417-10-2009
13UKS "SAN"Lesko - LKS "BRZOZO-
VIA"Brzozów
14ChSKFMPSPrzemy�l - TSSPSBAR-
TOSZETarnobrzeg
15 "NEOBUS"Niebylec -MKS "STAL"
NowaDêba
16DOM-BUD¯o³ynia - LUKS "Lider"
Kamieñ
TERMIN524-10-2009
17LKS"BRZOZOVIA"Brzozów-DOM-
BUD¯o³ynia
18LUKS "Lider"Kamieñ -MKS "STAL"
NowaDêba
19TSSPSBARTOSZETarnobrzeg -
"NEOBUS"Niebylec
20UKS "SAN"Lesko -UKS "ORLIK"
Ustrzyki Dolne
TERMIN67-11-2009
21UKS "ORLIK"UstrzykiDolne - LKS
"BRZOZOVIA"Brzozów
22ChSKFMPSPrzemy�l -UKS "SAN"
Lesko
23TSSPSBARTOSZETarnobrzeg - LUKS

"Lider"Kamieñ
24DOM-BUD¯o³ynia -MKS "STAL"
NowaDêba
TERMIN714-11-2009
25LKS"BRZOZOVIA"Brzozów -MKS
"STAL"NowaDêba
26TSSPSBARTOSZETarnobrzeg -
DOM-BUD¯o³ynia
27UKS "SAN"Lesko - "NEOBUS"
Niebylec
28UKS "ORLIK"UstrzykiDolne -
ChSKFMPSPrzemy�l
TERMIN821-11-2009
29ChSKFMPSPrzemy�l - LKS"BRZO-
ZOVIA"Brzozów
30 "NEOBUS"Niebylec -UKS "ORLIK"
Ustrzyki Dolne
31UKS "SAN"Lesko - LUKS "Lider"
Kamieñ
32TSSPSBARTOSZETarnobrzeg -MKS
"STAL"NowaDêba
TERMIN9
33LKS"BRZOZOVIA"Brzozów -TSSPS
BARTOSZETarnobrzeg
34UKS "SAN"Lesko -DOM-BUD
¯o³ynia
35LUKS"Lider"Kamieñ -UKS"ORLIK"
Ustrzyki Dolne
36ChSKFMPSPrzemy�l - "NEOBUS"
Niebylec

RUNDAII
TERMIN105-12-2009
37LKS"BRZOZOVIA"Brzozów-
"NEOBUS"Niebylec
38LUKS"Lider"Kamieñ -ChSKFMPS
Przemy�l
39UKS "ORLIK"UstrzykiDolne -DOM-
BUD¯o³ynia
40UKS "SAN" Lesko -MKS "STAL"
NowaDêba
TERMIN1112-12-2009
41TSSPSBARTOSZETarnobrzeg -UKS
"SAN" Lesko
42MKS "STAL"NowaDêba - UKS
"ORLIK"UstrzykiDolne
43DOM-BUD¯o³ynia -ChSKFMPS
Przemy�l
44 "NEOBUS"Niebylec - LUKS "Lider"
Kamieñ
TERMIN1219-12-2009
45LUKS"Lider"Kamieñ -LKS"BRZO-
ZOVIA"Brzozów
46 "NEOBUS"Niebylec -DOM-BUD
¯o³ynia
47ChSKFMPSPrzemy�l -MKS "STAL"
NowaDêba
48UKS "ORLIK"UstrzykiDolne - TSSPS
BARTOSZETarnobrzeg

TERMIN139-01-2010
49LKS"BRZOZOVIA"Brzozów-UKS
"SAN" Lesko
50TSSPSBARTOSZETarnobrzeg -
ChSKFMPSPrzemy�l
51MKS "STAL"NowaDêba - "NEO-
BUS"Niebylec
52LUKS"Lider"Kamieñ -DOM-BUD
¯o³ynia
TERMIN1416-01-2010
53DOM-BUD¯o³ynia -LKS"BRZOZO-
VIA"Brzozów
54MKS "STAL"NowaDêba - LUKS
"Lider"Kamieñ
55 "NEOBUS"Niebylec -TSSPSBARTO-
SZETarnobrzeg
56UKS "ORLIK"UstrzykiDolne -UKS
"SAN" Lesko
TERMIN1523-01-2010
57LKS"BRZOZOVIA"Brzozów-UKS
"ORLIK"UstrzykiDolne
58UKS "SAN"Lesko - ChSKFMPS
Przemy�l
59LUKS"Lider"Kamieñ -TSSPS
BARTOSZETarnobrzeg
60MKS "STAL"NowaDêba - DOM-
BUD¯o³ynia
TERMIN1630-01-2010
61MKS "STAL"NowaDêba - LKS
"BRZOZOVIA"Brzozów
62DOM-BUD¯o³ynia -TSSPSBARTO-
SZETarnobrzeg
63 "NEOBUS"Niebylec -UKS "SAN"
Lesko
64ChCKFMPSPrzemy�l -UKS"ORLIK"
Ustrzyki Dolne
TERMIN176-02-2010
65LKS"BRZOZOVIA"Brzozów-
ChSKFMPSPrzemy�l
66UKS "ORLIK"UstrzykiDolne -
"NEOBUS"Niebylec
67LUKS "Lider"Kamieñ -UKS "SAN"
Lesko
68MKS "STAL"NowaDêba - TSSPS
BARTOSZETarnobrzeg
TERMIN1813-02-2010
69TSSPSBARTOSZETarnobrzeg - LKS
"BRZOZOVIA"Brzozów
70DOM-BUD¯o³ynia -UKS "SAN"
Lesko
71UKS"ORLIK"UstrzykiDolne - LUKS
"Lider"Kamieñ
72 "NEOBUS"Niebylec -ChSKFMPS
Przemy�l
Przewodnicz¹cyWydzia³uGier iDyscy-
plinyPodkarpackiegoWojewódzkiego

Zwi¹zkuPi³ki Siatkowej
LeszekKap³on

Komunikat WGiD PWZPS w sprawie rozgrywek IV ligi seniorów w sezonie 2009/10sport
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M³odzi muzycy z ¯o³yni po koncercie w Rzeszowie
( czyt. str. 9) Stoj¹ od lewej: Mateusz Wiatr,
Grzegorz Kuras, Pawe³ Domaga³a, Szymon Sowa,
Siedz¹: Grzegorz Kulpa, Konrad Babiarz,
Mateusz Tokarz, Jan Bolibe, fot. J.Tomczyk

Zdjêcie u góry: Kopanie - trwa budowa
kapliczki pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
(czyt. str. 9), Ni¿ej: Remonty budynków
o�wiatowych - Przedszkole w ¯o³yni Dol-
nej zyska³o nowy dach, docieplenie i
elewacjê; zdjêcie u do³u z lewej
- W Szkole Podstawowej w Brzózie
Stadnickiej wykonano nowy dach na
ca³o�ci budynku (czyt. str. 3).


