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LO w Żołyni szansą na dobrą przyszłość! 

Z akończenie roku szkolnego to 
moment wyczekiwany przez 

wszystkich uczniów. Jednak dla mło-
dzieży uczącej się w  klasie VIII szko-
ły podstawowej oraz ich rodziców to 
także czas niepewności związanej z 
wyborem dalszej drogi kształcenia. 
„Którą szkołę obrać?” – to jedno z 

wielu pytań, na które trzeba znaleźć 
odpowiedź. 
 Nie ma szkół idealnych. Każda ma 
swoje „plusy” i „minusy” ogranicza-
jące jednoznaczny wybór. Decyzja 
nie jest łatwa i dlatego przed jej 
podjęciem warto zapoznać się z 
ofertą naszego żołyńskiego Liceum. 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Żołyni jest szkołą 
średnią z długoletnimi tradycjami i 
ugruntowaną pozycją w środowisku 
lokalnym. Ma wiele atutów przema-
wiających za jej wyborem jako miej-
sca dalszej edukacji. Bardzo dobra 

baza lokalowa, wysokie wyniki ma-

tur, zaangażowani i otwarci nauczy-
ciele, brak uciążliwych dojazdów to 
jej zalety natury organizacyjnej. Do-

pełnieniem tego jest oferta eduka-
cyjna skierowana do uczniów o róż-
norodnych zainteresowaniach i 

uwzględniająca aktualne potrzeby 
rynku pracy. Szkoła zapewnia dobry 
poziom kształcenia ogólnego. Na 
wszystkich kierunkach kształcenia 
proponujemy naukę języka angiel-
skiego na poziomie rozszerzonym.  

W roku szkolnym 2021/2022 propo-

nowane są trzy profile: 
 

Profil medyczno – pielęgniarski 
 

 Przedmiotami realizowanymi na 

poziomie rozszerzonym są biologia i 

j. angielski oraz do wyboru chemia, 

fizyka lub geografia. Profil ten 

otwiera przed młodymi ludźmi moż-
liwość kształcenia się między innymi 
na takich kierunkach jak:  medycyna, 

analityka medyczna, farmacja, sto-

matologia, techniki dentystyczne, 

fizjoterapia, kosmetologia, biotech-

nologia, biochemia, bioinformatyka, 

psychologia zdrowia, położnictwo,  
weterynaria, inżynieria biomedycz-
na, dietetyka, technologia żywności i 
żywienia, zootechnika, technologia 
chemiczna, pielęgniarstwo, ratow-
nictwo medyczne, radiologia, biolo-

gia molekularna, leśnictwo, genety-
ka, neurobiologia, analityka krymi-

nalistyczna i sądowa, architektura 
krajobrazu. 

 Przedmiotami realizowanymi na 

poziomie rozszerzonym są biologia i 
j. angielski oraz do wyboru chemia, 

fizyka lub geografia. Profil ten otwie-

ra przed młodymi ludźmi możliwość 
kształcenia się między innymi na 
takich kierunkach jak:  medycyna, 

analityka medyczna, farmacja, sto-

matologia, techniki dentystyczne, 

fizjoterapia, kosmetologia, biotech-

nologia, biochemia, bioinformatyka, 

psychologia zdrowia, położnictwo,  
weterynaria, inżynieria biomedycz-
na, dietetyka, technologia żywności i 
żywienia, zootechnika, technologia 
chemiczna, pielęgniarstwo, ratow-
nictwo medyczne, radiologia, biolo-

gia molekularna, leśnictwo, genety-
ka, neurobiologia, analityka krymi-

nalistyczna i sądowa, architektura 
krajobrazu. 

 Oferujemy atrakcyjne zdobywanie 

wiedzy i umiejętności w nowocze-
snych pracowniach przedmiotowych 

wyposażonych w tablice interaktyw-
ne, programy multimedialne, 

ogromną ilość pomocy naukowych 
do wszystkich przedmiotów wiodą-
cych.  Uczniowie pod okiem do-

świadczonych pedagogów samo-
dzielnie wykonują pokazy i doświad-
czenia, w tym np. obserwacje prepa-

ratów tkanek roślinnych i zwierzę-
cych na nowoczesnych mikrosko-

pach. Mają możliwość pracy doku-
mentacyjno – badawczej, gromadze-

nia i oznaczania okazów zielniko-
wych i entomologicznych oraz pro-

wadzenia pod kierunkiem nauczycie-

la eksperymentalnych lekcji otwar-

tych dla uczniów szkół podstawo-
wych. 

 Organizowane są zajęcia pozalek-
cyjne, których celem jest ugrunto-
wanie wiedzy z zakresu przedmio-

tów rozszerzonych, dobre przygoto-
wanie do matury oraz udziału w 
olimpiadzie biologicznej, chemicz-

nej, ekologicznej czy wiedzy o żywie-
niu i żywności. Dodatkowo ucznio-
wie uczestniczą w wykładach oraz 
ćwiczeniach laboratoryjnych organi-
zowanych przez Politechnikę Rze-
szowską.  
 

Profil informatyczno  

– politechniczny 

  

W klasie o takim profilu w zakresie 

rozszerzonym realizowane są: mate-

matyka i język angielski oraz do wy-

boru fizyka lub informatyka. Kiero-

wany jest dla uczniów fascynujących 
się naukami ścisłymi i wiążących 
swoją przyszłość z pracą w zawo-
dach technicznych. Budowane są 
nowe drogi, autostrady, mosty, tu-

nele pod górami i wodą... Rozwija 
się wiele dziedzin gospodarki. W 
tych wszystkich, niejednokrotnie 

pionierskich przedsięwzięciach, bio-
rą udział inżynierowie, absolwenci 
politechnik. Na takich specjalistów 
jest ciągłe zapotrzebowanie i, co 
ważne, czeka praca. Kształcenie na 
profilu informatyczno – politechnicz-

nym ułatwia kontynuację nauki na 
politechnice, a to w przyszłości po-
zwoli brać udział w takich właśnie 
wielkich przedsięwzięciach i realizo-
wać swoje zawodowe pasje. 
 Nauka w klasie o profilu informa-
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tyczno – politechnicznym sprzyja 

korelacji różnych dziedzin wiedzy, 
eksponuje ścisły opis zjawisk pod-
czas nauki przedmiotów przyrodni-
czych, pozwala na dokładniejsze 
omawianie procesu rozwoju nauki i 

techniki.  

 Na lekcjach informatyki uczniowie 

zdobywają i pogłębiają swoje umie-
jętności, zainteresowania i pasje 
związane z tą dziedziną (m. in. pro-
gramowanie w C++/C# lub Pythonie, 

grafikę rastrową i wektorową, two-
rzenie stron WWW czy wydruk i pro-

jektowanie 3D). Uzupełnieniem do 
lekcji jest możliwość uczestnictwa w 
kole informatycznym, w którym  
młodzież może rozwijać  własne 
uzdolnienia i zainteresowania. Te-

matyka realizowana na zajęciach 
dostosowana jest do możliwości i 
zainteresowań członków. To ucznio-
wie wspólnie z nauczycielem okre-

ślają, czy zajęcia będą dotyczyły, np. 
grafiki wektorowej, czy programo-

wania w jednym z języków C++/C# 
lub Python bądź też innych zagad-
nień. W trakcie programowania 
uczniowie uczą się podstawowej 
składni języka, umiejętności wyko-
rzystania bardziej złożonych struktur 
i algorytmów. 
 Nauka w klasie o profilu informa-

tyczno – politechnicznym to także 

możliwość rozwijania swoich uzdol-
nień w zakresie matematyki czy fizy-
ki. Każdy z uczniów może indywidu-
alnie - pod kierunkiem nauczyciela - 

rozwijać swoje zainteresowania i 
zdolności w ramach dodatkowych 
zajęć dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb. W trakcie takich zajęć 
uczniowie poszerzają wiedzę oraz 
umiejętności z zakresu matematyki 
lub fizyki, poprzez realizację treści 
wykraczających poza program na-
uczania, rozwijają umiejętności po-
szukiwania różnych, nietypowych 
rozwiązań, przygotowują się do 
udziału w konkursach przedmioto-
wych. 

 W ramach współpracy naszej 
szkoły z uczelniami wyższymi, 
uczniowie klasy informatyczno – 

politechnicznej mają możliwość 
uczestniczenia w wykładach prowa-
dzonych przez pracowników nauko-
wych Politechniki Rzeszowskiej czy 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Udział 
w zajęciach na wyższych uczelniach 
pozwala poznać niezwykły świat na-
uk ścisłych oraz przekonać się, że 
nauka takich przedmiotów jest fa-
scynująca, pożyteczna oraz bardzo 
przyjemna. Uczniowie naszej szkoły 
mogą tego doświadczyć już na po-
ziomie liceum. 

 Do dyspozycji uczniów oddajemy 

dobrze wyposażone pracownie: ma-
tematyczną, fizyczną oraz informa-
tyczną. Zajęcia prowadzone są w 
niewielkich grupach, co pozwala 

nauczycielom dostrzec potencjał 
tkwiący w każdym ze swoich wycho-
wanków. 
 

Profil dziennikarsko 

- administracyjny 

 

 Przedmioty realizowane w zakre-

sie rozszerzonym to język polski, 
język angielski oraz wiedza o społe-
czeństwie lub geografia. 

 Klasa o profilu dziennikarsko - 

administracyjnym przeznaczona jest 

szczególnie dla uczniów, którzy są 
zainteresowani prawem, historią 
oraz naukami społecznymi. Przygo-
towuje do zdawania matury z  

przedmiotów realizowanych na po-
ziomie rozszerzonym we współpracy 
z: Uniwersytetem Rzeszowskim,  

Politechniką Rzeszowską i Wyższą 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w 
Rzeszowie - młodzież może wziąć 
udział w wykładach, warsztatach 
i spotkaniach prowadzonych na tych 

uczelniach. 

 Została ona utworzona z myślą o 
uczniach, którzy w przyszłości chcie-
liby podjąć studia przygotowujące 
do szeroko pojętych zawodów spo-
łecznych. Doskonale się tutaj odnaj-
dą z jednej strony przyszli socjologo-

wie, kognitywiści i politolodzy, a z 
drugiej specjaliści z zakresu zarzą-
dzania, administracji, marketingu 

czy reklamy.  

 Nauka w klasie o takim profilu 

daje możliwość aplikowania na wyż-
sze uczelnie, na takie kierunki jak: 

prawo, dziennikarstwo, administra-

cja, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
politologia, socjologia, etnologia, 

psychologia społeczna, zarządzanie 
mediami, filologia polska, nauki spo-

łeczne, stosunki międzynarodowe, 
europeistyka, filozofia, etyka, antro-

pologia, archeologia, kierunki huma-

nistyczne i pedagogiczne. 

 Kandydatom na wymienione stu-

dia przyda się zamiłowanie do wni-
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kliwego, czasem analitycznego czy-

tania, lekkie pióro, umiejętność dys-
kutowania, odwaga wyrażania wła-
snych myśli i poglądów, czyli umie-
jętności, które nabędą w klasie o 
profilu dziennikarsko – administra-

cyjnym. 

 Warto zaznaczyć, że w czasach, 
kiedy nieustannie rozwija się tech-
nologia, maszyny przejmują dominu-
jącą rolę w procesie produkcji a ży-
cie codzienne zdominowane jest 

przez różnego rodzaju aplikacje i 
programy komputerowe, troska o 

drugiego człowieka nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Wbrew pozorom 
świat potrzebuje humanistów, któ-
rzy uwrażliwiają innych na znaczenie 
języka i kultury, wyrażają troskę o 
potrzeby, godność i swobodny roz-
wój człowieka w jego środowiskach: 
społecznym i naturalnym. Potrzebny 
jest prawnik, by pomóc w zawiło-
ściach współczesnych przepisów 
każdemu obywatelowi, potrzebni są 
i polonista, i historyk, by dbać o ję-
zyk oraz przeszłość naszego kraju, 
potrzebny jest etyk, by wartości mo-
ralne nie uległy zatraceniu… Nie ma 
zawodów ważnych i ważniejszych, 
każdy jest równie niezbędny. 
 Elementem wspólnym wszystkich 
oferowanych profili nauczania jest 

„obecność” w nich języka angiel-
skiego realizowanego w zakresie 

rozszerzonym. W chwili obecnej 

trudno bowiem sobie wyobrazić 
funkcjonowanie młodego człowieka 
bez znajomości co najmniej jednego 
języka obcego na poziomie zaawan-
sowanym. 

 We wszystkich klasach ćwiczymy 
najważniejsze sprawności językowe: 
pisanie, mówienie, czytanie, grama-
tykę oraz słuchanie. Redagujemy 
artykuły, notatki, eseje oraz krótkie 
teksty literackie, jak również ogło-
szenia, podania  i listy motywacyjne. 

Wychodzimy naprzeciw oczekiwa-

niom naszych uczniów i kładziemy 
szczególną wagę na poszerzanie ma-
teriału leksykalnego dostosowanego 
do poszczególnych profili. 
 Lekcje angielskiego często wykra-
czają poza sztywne ramy obowiązu-
jącej podstawy programowej. W 
bieżącej pracy wykorzystujemy por-
tale edukacyjne z ćwiczeniami inte-
raktywnymi oraz materiały oryginal-
ne. Śpiewamy piosenki, oglądamy 
angielskie filmy i podcasty. Często 
sięgamy do metody projektu – 

zwłaszcza WebQuest.  Dzięki tego 
typu  lekcjom uczniowie szybciej 

zapamiętują nowe słownictwo i 
utrwalają zdobytą wiedzę. 
 Naszym celem jest przekazanie 

uczniom takich kompetencji języko-
wych, które nie tylko pozwolą im na 
zdanie egzaminu maturalnego, ale 

przede wszystkim umożliwią swo-
bodną komunikację w złożonych 
sytuacjach zawodowych oraz płynne 
i spontaniczne wyrażanie swoich 
myśli. 
 Szkoła to nie tylko kolejne lekcje, 
ale także szeroko pojęte „życie kul-
turalne” i społeczne. Organizujemy 
wyjazdy do teatru, kina, na lekcje 

muzealne czy wystawy. Proponuje-

my udział w różnego typu uroczysto-
ściach o charakterze szkolnym 

(akademie, konkursy, akcje samo-

rządu szkolnego) i gminnym 
(inicjowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury czy Urząd Gminy). Można 
wziąć udział w zmaganiach sporto-
wych i w pikniku na strzelnicy – 

w zależności od własnych upodobań. 
Wychodzimy także  naprzeciw ocze-
kiwaniom młodzieży w kwestii po-
szerzania wiedzy i umiejętności, or-
ganizując wyjazdy na wyższe uczel-
nie: wykłady warsztaty, laboratoria… 
Aktywizujemy też młodzież do udzia-
łu w konkursach i olimpiadach o za-

sięgu ogólnopolskim. Młodzież nale-
żąca do Szkolnego Koła Wolontaria-
tu organizuje i świadczy pomoc po-
trzebującym, reaguje na potrzeby 
środowiska, działania w środowi-
sku szkolnym i lokalnym, wspomaga 

różnego typu inicjatywy charytatyw-
ne i kulturalne. 

 Wszystko po to, by spełniać ocze-
kiwania i realizować pasje młodych 
ludzi. Z wielkim zaangażowaniem 
wychodzimy naprzeciw oczekiwa-

niom XXI wieku – kształcimy młode-
go człowieka, jednocześnie uwrażli-
wiając go na potrzebę dobrych rela-
cji społecznych.  
 Drodzy Ósmoklasiści! Zaprasza-
my do naszego Liceum! Nie szukaj-

cie daleko tego, co macie blisko, tu 

na miejscu, w Żołyni! 
Szczegółowe informacje o rekrutacji 
dostępne są na stronie: 
http://zszolynia.pl/joomla_3/ 

 

Nauczyciele LO  

w Żołyni 

Podsumowanie Ogólnopolskiego projektu  
edukacyjno – społecznego pod hasłem: 

„W marcu biegamy dla Kobiet” 

2  marca 2021 r. Szkoła Podstawo-
wa im. ks. Jana Twardowskiego 

w Brzózie Stadnickiej ogłosiła na 
swojej stronie internetowej i szkol-

nym portalu społecznościowym Fa-
cebook start akcji „ W marcu biega-

my dla Kobiet” – ogólnopolskiego 
projektu edukacyjno – społecznego. 
Projekt objęty został Patronatem 
Honorowym  Podkarpackiego Kura-

tora Oświaty – Pani Małgorzaty 
Rauch, a także Wójta Gminy Żołynia 

http://zszolynia
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ność tej fundacji, pracującej na rzecz 
osób z diagnozą onkologiczną. Sporą 
część podopiecznych tej Fundacji 
stanowią Panie, zatem połączyliśmy 
bieg ze Świętem Kobiet przypadają-
cym w marcu właśnie. 
 Chęć udziału w naszej akcji podję-
ło 7 placówek z terenu całej Polski. 
Po zrealizowaniu zadań projekto-
wych, otrzymały one certyfikaty dla 
placówek, dla koordynatorów szkol-
nych i dla uczniów biorących udział 
w projekcie. 

 Finalnie w Naszej Akcji wzięło 
udział 633 nauczycieli i 4007 
uczniów i wielu rodziców. 
 Każda ze szkół wpłaciła na konto 
„Fundacji Onkologicznej - Życie z 
rakiem” dobrowolnej wysokości ce-
giełkę co łącznie dało sumę:  11-
977,23 złotych. 
 Wszyscy uczniowie, rodzice i na-

uczyciele przebiegli w sumie impo-

nujący dystans 61101,79 km. 
 Pomagać przede wszystkim trze-
ba chcieć a ta ogromna armia ludzi 
czyniących dobro zechciała wes-
przeć naszą akcję a tym samym pod-
opieczne Fundacji Onkologicznej. 

 (znaczniki na mapie wskazują poło-
żenie placówek zaangażowanych w 
projekt) 

 Wszystkie biorące udział w pro-
jekcie placówki zdeklarowały chęć 
działania w kolejnej edycji naszego 
Biegu w przyszłym roku, co organiza-
torów cieszy jeszcze bardziej. 

Katarzyna Głąb 

– Pana Piotra Dudka. Z dumą przy-
znajemy, iż otrzymane w postaci 
Patronatu wsparcie dodało nam 
jeszcze więcej chęci do działania. 
Dziękujemy serdecznie za zaufanie i 
rekomendacje. 

 Zadaniem szkoły biorącej udział w 
projekcie było zaangażowanie 
uczniów w bieg. Każda ze szkół su-
mowała dystans przebyty przez 
uczniów i nauczycieli na podstawie 
zdjęć uczestników z krokomierzem 
wskazującym przebyty dystans. Pla-
cówka by zdobyć certyfikat uczest-
nictwa w akcji musiała przebyć w 
sumie dystans 50 km. Swoje działa-
nia koordynatorzy potwierdzali zdję-
ciami przesłanymi na e-mail organi-

zatora z konkretnym adresem pla-

cówki uczestniczącej w projekcie. 
 Drugim zadaniem placówki było  
wpłacenie na rzecz „Fundacji Onko-
logicznej - Życie z rakiem" z którą 
współpracujemy swojej cegiełki w 
dowolnej kwocie i dołączenie po-
twierdzenia przelewu do zdjęć pro-
jektowych wysłanych organizatoro-
wi na adres e-mail. 

 Wszystko, by wesprzeć działal-
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„Biel i czerwień dwa kolory, które każdy Polak zna. 
To nasz symbol narodowy, patriotyzmu piękny znak…” 

B udząc zainteresowania dzieci 
wydarzeniami ogólnopaństwo-

wymi, a także rozwijając poczucie 
przynależności narodowej postano-

wiliśmy uczcić jeden z najważniej-
szych polskich symboli - naszą biało-

czerwoną flagę.  

 Tego dnia przedszkolaki wspania-

le prezentowały się w strojach galo-
wych, z biało - czerwonymi chorą-
giewkami i przypiętymi kotylionami. 
W czasie okolicznościowego spotka-
nia starszaki przedstawiły montaż 
poetycko - muzyczny „Barwy ojczy-
ste”. Jego celem było kształtowanie 
więzi emocjonalnej dziecka ze spo-
łecznością przedszkolną, kształtowa-
nie właściwego stosunku do otacza-
jącego świata, dostrzeganie piękna i 
wartości rodzimej przyrody, kształ-
towanie miłości i przywiązania do 
kraju ojczystego, jego  symboli, kul-

tury, tradycji, jak również rozbudza-
nie u dzieci potrzeby poznawania 

historii własnego narodu, a także 

realizacją jednego z zadań Między-
narodowego Projektu Edukacyjne-

go” Piękna Nasza Polska cała” pod 
honorowym patronatem Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego, w którym biorą udział dzieci 
sześcioletnie z Przedszkola w Żoły-
ni. 

 Był to czas na przypomnienie 
dzieciom historii państwa polskiego. 
Starszaki miały okazję przypomnieć 
sobie historię Państwa Polskiego, 

odszukiwać nazwę naszego kraju na 
mapie i wykonywać patriotyczne 
prace plastyczne: flaga, godło Polski. 
Młodsze dzieci poznały nazwy pol-
skich symboli narodowych. Malowa-

ły flagi, słuchały hymnu narodowe-
go. Dzień ten był dla przedszkola-
ków wspaniałą lekcją uświadomie-
nia sobie, że są Polakami, a Polska 
to ich Ojczyzna. 

Elżbieta Mach,  
Anna Tabin, Marta Nykiel 

30 kwietnia w naszym oddziale przedszkolnym  

- Zakącie odbyły się uroczyste obchody Święta Flagi 
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 Tadeusz Pliś urodził się 7 kwietnia 
1912 r. w Zmysłówce, s. Wojciecha i 
Rozalii z d. Filip. Miał dziesięcioro 
rodzeństwa. W niedługim czasie ro-
dzina przeniosła się do Żołyni Jagiel-
ni. Po ukończeniu siedmiu lat Tade-
usz zapisany został do Szkoły Sied-
mioletniej Męskiej w Żołyni. Jego 
wychowawcą był Wawrzyniec Ja-
nusz. Po ukończeniu szkoły 
(absolwent 1926 r.) pomagał rodzi-
com w pracy na roli. Wkrótce podjął 
termin u kowala w Radecznicy. Nie 

czuł się jednak najlepiej w tej roli i w 
krótkim czasie powrócił do Żołyni. 
Ponownie poszedł do terminu, tym 
razem do kuźni pana Krzyżaka przy 
ul. Raki. Po jego zakończeniu został 
wezwany na 2 lata do czynnej służby 
wojskowej. W latach 1933-34 pełnił 
służbę w X Pułku Strzelców Konnych 
Wojska Polskiego w Brodach pod 

dowództwem płk. Maczka. Po za-
kończeniu służby wrócił do domu w 
Żołyni. Wybudował w Jagielniach 
warsztat ślusarko-kowalski (kuźnię) i 
podjął w nim pracę. 19 czerwca  
1937 r. wziął ślub z Jadwigą z d. 
Opałka, c. Walentego i Marii z d. 
Kochmańska i miał z nią dwoje dzie-
ci: Marię (ur. 1938) i Bogumiła (ur. 
1940). 

 Gdy wybuchła II wojna światowa 
Tadeusz Pliś został wezwany do 
obrony ojczyzny. Przed wyjazdem na 

wojnę przeprowadził rodzinę z do-
mu żony (za kościołem) do domu, 
który odziedziczył po siostrze ojca, 
Katarzynie Leja z d. Pliś. 
 W sytuacji jaka wytworzyła się po 
wkroczeniu wojsk sowieckich, Tade-

usz znalazł się na terenie Węgier. 
Tam 19 września 1939 r. został in-
ternowany i jako jeniec wojenny 

przebywał w różnych obozach je-
nieckich na Węgrzech. Dokumenty 
Komitetu Czerwonego Krzyża w Ge-
newie potwierdzają pobyt w dwóch 
obozach: w Kapuvàr (23.12.1939r.) i 
w Fertòszentmiklòs (27.01.1942r.). 
Do Polski wrócił 11.VIII.1945 r. po-
przez Punkt Przyjęcia Repatriantów 
w Sanoku. Był wycieńczony, w bar-
dzo złym stanie zdrowia. 
 Ponownie podjął pracę w pracow-
ni-warsztacie w Jagielniach, a na-

stepnie wybudował nowy warsztat 
przy domu. Przez 5 lat pracował w 
Rakszawskich Zakładach Przemysłu 
Włókienniczego jako konserwator 
maszyn włókienniczych. Chcąc być 
niezależnym zrezygnował jednak z 
pracy zawodowej na rzecz swojego 

warsztatu-kuźni. W tamtych czasach 
dostarczycielami wyrobów żela-
znych niezbędnych w gospodarstwie 
wiejskim przez długi okres czasu byli 
właśnie kowale. Zakres prac przez 
nich wykonywanych był bardzo sze-
roki. Pan Pliś podkuwał konie, pro-
dukował siekiery, podkowy i wiele 
innych drobnych narzędzi rolni-
czych. Okuwał wozy i sanie, robił 
brony, radła, gwoździe do podków 
(hufnale), łańcuchy, wyrabiał kraty 
m.in. do kaplicy cmentarnej rodziny 

Dziurzyńskich i Stachyrów, zamki i 
zawiasy potrzebne w budownictwie. 

Szereg jego wyrobów miało walory 
artystyczne np. korona cierniowa na 

Rozpoczynamy druk wspomnień przekazanych do redakcji gazety w 
ramach projektu "Skarbnica wspomnień". Będą się one ukazywać w 

miarę opracowywania pozyskanych materiałów. Pierwszeństwo będą 
miały artykuły, które są w miarę pełnymi, wyczerpującymi temat za-

gadnieniami. Dzisiaj prezentujemy Państwu sylwetkę Tadeusza Plisia, 
którego barwny życiorys i prace pozostawione dla Żołyni są cennym 

świadectwem minionych czasów, 
a spuścizna stanowi nasze wspólne dziedzictwo. 

Skarbnica wspomnień 

Domostwo rodziny Plisiów, stary i nowy dom. Fot. J.Nykiel 

Zdjęcie z węgierskiego 

dowodu osobistego. 1944 r. 

TADEUSZ PLIŚ (1912-1997) 
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krzyżu misyjnym przy kościele para-
fialnym oraz na krzyżu nagrobnym 
ofiar II wojny światowej. Do dziś mo-
żemy podziwiać kute ogrodzenia, 
krzyże nagrobne na żołyńskim cmen-
tarzu. Wiele z tych prac wykonywał 
ręcznie (ręczne wiertarki) ponieważ 
nie było jeszcze prądu w Żołyni. 
 Niektóre z prac wykonane przez 
p. Plisia: - krzyże nagrobne z krucy-
fiksami, - ogrodzenia domów z bra-
mami, balustrady do balkonów, - 

pierwsze ogrodzenie placu SP nr 1 w 

Żołyni, - ogrodzenie przy pomniku 

Ofiar Katynia oraz koronę na krzyżu, 
- klucze do kościoła parafialnego w 
Żołyni, - kinkiety do kościoła w Żoły-
ni (po elektryfikacji wsi) - po szklane 

klosze do kinkietów p. Pliś jeździł aż 
do Krośnieńskiej Huty Szkła. 
 Zbudował dwurodzinny dom 
(początek lat 60-tych), pragnął by 
dzieci żyły razem. 
 Należał do Stronnictwa Demokra-
tycznego, pełnił funkcję skarbnika. 
Organizacja ta opiekowała się po-
mnikiem Grunwaldu, do którego w 
czynie społecznym wykonał wspól-
nie z synem Bogumiłem dwa miecze, 
które widnieją do dziś. 
 Udzielał się społecznie, w latach 
1969-1972 (1973) pełnił fukcję rad-
nego w Gromadzkiej Radzie Narodo-

wej. 

 Pozostał w pamięci mieszkańców 
jako dobry rzemieślnik i bardzo 

uczynny człowiek. Pomagał nie pa-
trząc na zapłatę. Wszyscy sąsiedzi 
czerpali z jego uczynności, m.in. wi-
karzy, ks. proboszcz Stanisław Solec-
ki i Zbigniew Głowacki. Każdy z 
mieszkańców w potrzebie nie od-
szedł od niego z niczym. 
 Był człowiekiem światłym pomi-
mo ukończenia tylko 7 klas szkoły 
podstawowej. Dużo czytał, szczegól-
nie w okresie zimowym. Jego ulubio-

nymi autorami był H. Sienkiewicz i A. 
Mickiewicz. Trylogię znał doskonale, 
z "Pana Tadeusza" potrafił recyto-
wać duże fragmenty z pamięci. Inte-
resował się historią Polski. Jego ulu-
bioną postacią był Zawisza Czarny, a 
książki traktował jako najlepszy pre-
zent. Pierwszą encyklopedię otrzy-
mał od dr. Antoniego Pająka, z któ-
rym był zaprzyjaźniony. 
 Rodzina p. Plisia pamięta go jako 
człowieka o bogatym wnętrzu, solid-
nego, precyzyjnego w pracy, dow-

cipnego, lubiącego opowiadać. Do 
późnej starości pracował w swoim 
fachu. Sercem jednak był blisko Ja-
gielnii, za którymi tęsknił. 
 Zmarł 9 lipca 1997 r. i jest pocho-
wany na żołyńskim cmentarzu. 
 Z relacji naocznych świadków: Ok. 

roku 1948 (relacja Janiny Odzierejko) 

szła ze szkoły podstawowej po lek-
cajch i wstąpiła na modlitwę do ko-
ścioła. Ktoś był na chórze. Stukał i 
próbował grać na organach. Okaza-

ło się, że to był Tadeusz Pliś, który na 
prośbę ks. proboszcza Piotra Nie-
działka naprawiał organy. Po jej za-
kończeniu p. Pliś odegrał pieśń 
"Serdeczna Matko" a Janina ją za-
śpiewała. Wspomnienie to ukazuje 

jak wielostronnie uzdolniony był p. 
Pliś. 
 

 *Terminowanie – uczenie się za-
wodu przez czeladnika u majstra; 

zdobywanie doświadczenia w jakiejś 
dziedzinie. 

 

Na podstawie relacji córki  
p. Marii Pikuły oraz zebranych 

wspomnień, opracowała  
Janina Puchalik. 

Zdjęcie z dedykacją na odwrocie:  
„Chociaż ten człowiek bogaty 

nie stać go na łaty. 
Dobry majster, jak rzadko który, 

świadczą o tym piękne dziury. 
Każda inna. Wszystkie zabytkowe. 

Trudno, nie stać go na nowe. 
Tak sobie żyje, czasem w biedzie, 

bo tyle zarobił 
na dawnym sąsiedzie.” 

                          ks. Franciszek Mróz 

(wikary w Żołyni w latach 1953-57) 

Tadeusz Pliś w swojej kuźni z prawnukami, od lewej Jakub, Mateusz  
i Karolina (stoi odwrócona) Ziemiańscy, ok. 1985 r. 
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PRACE TADEUSZA PLISIA  

WYKONANE DLA ŻOŁYNI 

1.Korona cierniowa na krzyżu  
misyjnym przed kościołem 

2. Miecze przy Pomniku Grunwaldu 

3. Krata w kaplicy Stachyrów 

4. Kielich na znicz nagrobny 

5. i 6. Korona cierniowa  

i łańcuchy na Pomniku Ofiar Wojny 

  fot. na stronie J.Tomczyk 

1 

2 

3 4 

5 

6 
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Kultura 

 Z okazji tegorocznej Nocy Muze-

ów Gminny Ośrodek Kultury w Żo-
łyni przygotował dwie wystawy 
związane z dziedzictwem rodziny 
Dąbrowskich. Obie udostępniono 
do zwiedzania 15 maja w godzinach 

wieczornych od 20.00 do 24.00. Do 

zapoznania się z ofertą przegotowa-
ną na tę wyjątkową noc zachęcały 
podświetlone budynki GOK-u i Ka-

mienicy Dąbrowskich. 
 

„Majerscy dla katedry przemyskiej. 
Wystawa projektów  
odkrytych w Żołyni” 

 

 Ekspozycja powstała wspólnie z 
Muzeum Archidiecezjalnym w Prze-

myślu i prezentuje prace dotyczące 
katedry przemyskiej, wykonane i 

zrealizowane w pracowni Ferdynan-

da Majerskiego. Szkice pochodzą z 
okresu, kiedy pracował tam Franci-
szek Dąbrowski i zachowały się 
szczęśliwie w jego żołyńskiej pra-
cowni. Jest to bardzo ważne odkry-
cie, zwłaszcza, że większość doku-
mentacji Majerskich nie zachowała 
się.  
 Ks. Marek Wojnarowski, dyrektor 

Muzeum oraz Bartosz Podubny, hi-

storyk sztuki, zastępca Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w 
Rzeszowie, wybrali na ekspozycję 

projekty dotyczące przebudowy ka-
tedry przemyskiej na przełomie XIX i 
XX wieku. Wystawa prezentowana 

była w Przemyślu na przełomie 2020 
i 2021 roku, teraz można podziwiać 
ją w Żołyni. W czasie Nocy Muzeów 
zwiedzających ekspozycję w GOK-u 

oprowadzał kustosz wystawy p. Bar-
tosz Podubny, który jest również 

autorem publikacja towarzyszącej 
temu wydarzeniu. 

 Ekspozycja jest dostępna do zwie-
dzania w sali wystawowej GOK-u do 

16 lipca. 

 

 

„Żołynia. Rynek 1 – 

 wystawa fotografii Marcina Plezi” 

 

 Wystawa pn. „Żołynia. Rynek 1"„ 
ukazuje zbiór artystycznych fotogra-
fii przedstawiających wygląd rodo-
wej siedziby Dąbrowskich znajdują-
cej się na żołyńskim rynku. Fotogra-
fie wykonał Marcin Plezia, utalento-
wany rzeszowski fotograf, który za-
chwycony urodą kamienicy potrafił 
zatrzymać na kliszy jej elegancję i 
czar. Piękno detali zostało po mi-

strzowsku uchwycone, a uroda do-

mu na zawsze zachowana. Udało się 
zatrzymać niepowtarzalny klimat 
siedziby żołyńskich rzeźbiarzy, zanim 
jego wnętrza zaczną się zmieniać na 
potrzeby bieżących działań. 
Pełny zbiór fotografii zostanie wyda-
ny w formie albumu, którego pro-
mocja planowana jest na czerwiec. 

W czasie Nocy Muzeów oprócz wy-
branych fotografii można było rów-
nież obejrzeć wydruk próbny książki.  
Wystawa jest dostępna do zwiedza-
nia w kamienicy Dąbrowskich do 16 
lipca.  

 Dziękuję wszystkim zwiedzającym 
za wspaniały wieczór, było mi bar-
dzo miło gościć Państwa w czasie 
Nocy Muzeów w Żołyni.  

Magdalena Kątnik – Kowalska 

 Na zdjęciach: Noc Muzeów w Żo-
łyni w obiektywie Jerzego Tomczyka. 
Cała fotorelacja do obejrzenia na 
stronie i Fb GOK Żołynia.  
 

NOC MUZEÓW 

fot. J.Tomczyk 

fot. J.Tomczyk 
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P od koniec marca 2021 r. 

na żołyńskim cmentarzu 
odbyły się dwie ekshumacje 
doczesnych szczątków sióstr 
zakonnych: s. Franciszki Frydo-

liny Januś i s. Rozalii Ewarysty 
Tereba. Wszystko odbyło się za 
przyzwoleniem Zgromadzenia, 

do którego przynależały siostry 
oraz pozwoleniem Państwo-
wego Powiatowego Inspekto-

ratu Sanitarnego w Łańcucie. 
Ekshumację przeprowadził żo-
łyński Zakład Pogrzebowy pań-
stwa Skoczylasów. Szczątki 
sióstr poddano spopieleniu i 
ponownie pochowano tym ra-

zem we wspólnym nagrobku- 

pomniku s. Damazji Napiraj. 

O projekcie nowego nagrobka 

pisaliśmy obszernie w ubie-

głym roku. Jeszcze wcześniej, 
bo w 2019 r. odeszły z parafii 
siostry służebniczki. Zatem 
działania w roku 2021 stały się 
ostatnim elementem tworzą-

cym historię posługi zakonnej 
sióstr służebniczek w Żołyni. 
Historia została zamknięta, pa-
mięć o niej winna jednak 
trwać. Zachęcam Państwa do 
odwiedzin miejsca spoczynku 

sióstr i modlitwę w ich intencji. 
Janina Puchalik 

Ekshumacje na żołyńskim cmentarzu 

Z ostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, aby promować rękodzielników z naszej miejscowo-
ści. Co czwartek na żołyńskim rynku można było zakupić biżuterię szytą ręcznie, prace florystyczne, drewniane 

ludowe zabawki. Pojawiło się również rękodzieło z zupełnie innej branży czyli domowej roboty pierogi i pieczone rogali-
ki. Naszymi wystawcami byli: Justyna Sowa-Podolec – Żołynianka mieszkająca obecnie w Białobrzegach, Małgorzata 
Mach z Zakącia, Małgorzata Mach z Żołyni, Ryszard Marciniec z Brzózy Stadnickiej, Stowarzyszenie Kobiet w Żołyni, 
GOK Żołynia. Nasz rynek, historyczne miejsce targowe, ponownie ożyło. Zapraszamy Państwa na kolejne tego typu 
działania.  

Tekst - Janina Puchalik, fotografie - Jerzy Tomczyk 

Majowe Kiermasze Czwartkowe na żołyńskim rynku 

fot. Arkadiusz Wilczek 
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WĘDRUJmy 

„ŻOŁYNIA i OKOLICE  
- TOP10 TRAS SPACEROWO-BIEGOWYCH” 

 „Tak naprawdę byłeś tylko tam, gdzie byłeś pieszo”. 
                                        

Johann Wolfgang von Goethe 

 Od lutego do kwietnia bieżącego roku pod hasłem „Top10 spacerowo-

biegowych tras w Żołyni i okolicy ” trwały prace terenowe i redakcyjne, 
związane z wytyczeniem i opisaniem 10 propozycji na przyjemny i ciekawy 

spacer, wędrówkę lub bieg. Inicjatywa miała na celu zachęcić do częstszych 
kontaktów z naturą i ruchu na świeżym powietrzu oraz pokazać piękno tere-
nów otaczających Żołynię. Do 15 czerwca można wziąć udział w konkursie 
związanym z tym przedsięwzięciem i wygrać zestaw 10 żołyńskich książek. 

T rasy poprowadzono mało ru-
chliwymi drogami i ścieżkami, 

blisko natury – najczęściej przez las, 
ale również przez pola i łąki, w są-
siedztwie najbardziej interesujących 
miejsc i obiektów Żołyni i jej okolic.  
     Trasy nie są oznakowane w tere-
nie, sporządzono jednak dokładne 
mapy ich przebiegu, udostępnione 
na stronie Gminy Żołynia (dział: Dla 
turysty – trasy spacerowe i biego-

we). Mapy przygotowano w forma-

cie A4 i wraz z opisem atrakcji moż-
na je pobrać do wydruku z plików 
PDF. Na mapach wskazano również 

miejsca gdzie można pozostawić sa-
mochód. Z myślą o korzystających z 
urządzeń nawigacyjnych i smartfo-
nów przygotowano pliki GPX i wizu-
alizacje tras w usłudze Google Maps. 
Brak tradycyjnego oznakowania w 

terenie można potraktować jako 
zaletę, pozwalającą na zorganizowa-
nie sobie spaceru, wędrówki nordic 
walking lub biegu na orientację – z 

mapą w ręku. 
     Propozycje TOP10 przedstawiają 
się następująco:  
 1. BUK CZY GRAB OTO JEST PYTA-

NIE (10,5 km leśna pętla z Kopani 

Żołyńskich - Grabnika przez stawy 

korniaktowskie, miejsce pamięci pod 
Księżą Górą do kaplicy św. Antonie-
go w Kopaniach Żołyńskich; w dro-
dze można sprawdzić, czy potrafimy 
odróżnić buk od grabu). 
 2. Z WIODKIEM NA KARPATY (10 

km pętla poprowadzona głównie 
wśród pól, biegnąca z rynku w Żołyni 
na punkt widokowy w Kopaniach 

Żołyńskich, z którego obserwować 
można 5 mezoregionów fizyczno-

geograficznych oraz najwyższą bu-
dowlę województwa podkarpackie-
go). 

 3. W DOLINĘ WISŁOKA (10 km 

pętla z Żołyni do Smolarzyn, nad 
urwiste zakole Wisłoka, na trasie 
m.in. piękna widokowo dolina Wi-
słoka i plenerowa ścieżka edukacyj-
no-przyrodnicza przy stanicy myśliw-
skiej w Żołyni). 
 4. ŚLADAMI POTOCKICH PO JU-
LIŃSKICH LASACH (12 km pętla z 
Brzózy Stadnickiej wśród lasów i pól, 
przy trasie zabytki pozostałe po Or-
dynacji Potockich). 

 5. POMARAŃCZOWA TRASA KUL-
TOWA (10,8 km pętla, poprowadzo-
na głównie lasem, znad zalewu Ta-
ma w Żołyni do kaplicy św. Antonie-
go w Kopaniach Żołyńskich, na tra-
sie: kaplica św. Michała Archanioła, 
kaplica św. Huberta, droga krzyżo-

Tak w pomniejszeniu wygląda mapa POMARAŃCZOWEJ TRASY KULTOWEJ 
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wa, miejsce pamięci i  zabytkowa 
gajówka). 
 6. WĘDRUJmy PO BRZEŹNIKU 
(6,2 km pętla z miejscowości Potok 
po lesie „Brzeźnik”, na trasie śródle-
śne stawy z wyspą, na którą prowa-
dzi pomost, uroczysko „Okrążek” z 
bijącym źródłem i wąwozami). 
 7. WŚRÓD WYDM SMOLARSKIE-
GO LASU (ścieżki do dowolnej space-
rowo - biegowej kombinacji, na nie-

wielkim, ok. 25 ha terenie leśnym 
przypominającym park, oddalonym 
zaledwie 0,5 km od rynku w Żołyni). 
 8. W ŹRÓDLISKU LESZCZYNKI (8 

km pętla w Kopaniach Żołyńskich 
przez pola i długą prostą przez pięk-
ny jodłowy las oraz wokół urokli-
wych stawów w Zagórze). 
 9. STARYCH DRÓG CZAR (9,5 km 

pętla z Żołyni Górnej do Brzózy Stad-
nickiej poprowadzona głównie 
wśród pól drogami: skotnik, zagum-
nie oraz ścieżką wykorzystywaną 
niegdyś przez Brzózan w drodze do 
kościoła w Żołyni i do jej centrum). 
 10. NA ORIENTACJĘ PRZEZ ZAKĄ-
CIE, BIKÓWKĘ I GÓRSKI LAS (10 km 

pętla biegnąca głównie wśród pól, 
przez najwyżej położony punkt tere-
nowy Gminy Żołynia - 251,3 m 

n.p.m., na trasie m.in. legendarne 

Jezioro Sońskiego, Górski Las, cieka-
we kapliczki, zabytkowa willa, dawny 

dom zakonny Ochronka, kościół i 
cmentarz parafialny w Żołyni). 

 

Opracowanie terenowe 

i redakcyjne tras 

Waldemar i Renata Natońscy 

 PS. Wszelkie uwagi, sugestie i 

wrażenia związane z tym tematem 

mile widziane pod adresem:  

sekretarz@zolynia.pl 

 

 PS. Inicjatywa „TOP10…” promo-
wana m.in. na profilu facebooko-

wym Gminy Żołynia spotkała się z 
dobrym przyjęciem internautów. 
Mamy nadzieję, że przełoży się to na 

chęć korzystania z opracowanych 
przez nas tras i podjęcie, bądź uroz-
maicenie, aktywności na świeżym 
powietrzu. Ranking tras, jako rzecz 

subiektywna, pozostaje do indywidu-

alnego ustalenia w czasie wędró-
wek, spacerów i biegów. 
 Realizując to przedsięwzięcie 
chcieliśmy również pokazać, że tuż 
za rogiem czekają miejsca piękne, 
ciekawe i warte odkrycia.  Pomimo 

tego, że dość dobrze znamy Żołynię i 
jej okolice, pracując nad „TOP10…” 
wielokrotnie doświadczyliśmy wra-
żeń „pachnących” wakacjami i urlo-

pem, związanych z odkrywaniem 
nowego i zachwytem nad otocze-

niem.  Dodatkowo, co uświadomili-
śmy sobie po pewnym czasie, nie-
chcący wpisaliśmy się w obserwo-
wany obecnie trend powrotu do na-

tury i lokalności, na którą w trakcie 
pandemii jesteśmy niejako skazani. 
 Czas wiosny i nadchodzącego lata 
to idealny moment na nowy start w 

teren, do czego serdecznie zachęca-
my. Polecamy także udział w kon-
kursie dedykowanym trasom TOP10, 

zorganizowanym przez Urząd Gminy 
Żołynia (szczegóły poniżej). 

mailto:sekretarz@zolynia.pl
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S zkółka Piłkarska KS Błękit Żoły-
nia od początku swego istnienia 

bierze udział w zmaganiach na are-

nie wojewódzkiej, godnie reprezen-
tując barwy klubowe oraz naszą 
gminę. Żacy starsi z rocznika 2012 
postanowili rozszerzyć nieco zakres 
działalności udając się na zawody 
sportowe na drugi koniec Polski, do 

oddalonej ok. 750km. Ustki. Turniej 

„O Puchar Posejdona” rozgrywany 
był w dniach 07-09.05.2021r. w ka-

tegorii F1 żak starszy,  dwie najlep-
sze drużyny uzyskiwały awans do 
prestiżowego turnieju „Steel Cup” 
w Zakopanem. Do rozgrywek stawiło 
się 40 zespołów z całej Polski, które 
po podziale na cztery grupy rywali-

zowały systemem „każdy z każdym” 
po 20 minut każdy mecz. Nasi adepci 
zakwaterowali się w pensjonacie 
„Szafir” już w czwartek 06.05.2021, 
by odpocząć po 12-godzinnej podró-
ży i w pełni sił stanąć do walki w 
piątkowe popołudnie. W tym dniu 
pomimo zmęczenia podróżą obo-
wiązkowo udaliśmy się na plażę, by 
podziwiać piękne, polskie morze. W 
piątek rozpoczęły się już rozgrywki, 
o 15.00 chłopcy rozegrali trzy spo-
tkania kolejno z BE A STAR Wilczki 

Warszawa (0:6), KS Grasz Dwumia-

sto (7:1) oraz MUKS CWZS Byd-

goszcz (1:2). Mecze stały na dobrym 
poziomie, pod względem umiejętno-
ści chłopcy nie odstawali od prze-

ciwników, widać było jednak sporo 
stresu i nerwową grę. By rozładować 
napięcie udaliśmy się do latarni 
morskiej, gdzie chłopcy mieli okazję 
podziwiać panoramę Ustki. W sobo-
tę już o 9.00 stawiliśmy się na obiek-
tach OSiR, gdzie zagraliśmy kolejne 
sześć spotkań, rywalizując z AP Reis-
sa Kalisz (0:1), Piast Piastów II (3:1), 
FA Leszno (0:4), AP GOL Chełmża 
(1:1), UKS Orliki Kończewo (1:3), 
Jaguar Gdańsk (0:4). W tym dniu nie 
brakowało sportowych emocji, ra-
dość po zwycięstwie, niedosyt po 
remisie i sportowa złość po porażce. 
Po tym dniu nasi adepci zakończyli 
zmagania w grupie zajmując 8 miej-
sce, co pozwoliło nam wstawić się 
do mniejszego turnieju „O Puchar 
Latarnika” i rywalizować o miejsca 
25-32 w całym turnieju. Po obiedzie 
czas wolny urozmaicił nam rejs stat-
kiem pirackim, 40 minut na głębo-
kim morzu zrobiło duże wrażenie na 

SZKÓŁKA PIŁKARSKA KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA  
W WALCE „O PUCHAR POSEJDONA” 

Stoją od prawej: Kacper Daź,Gabriel Perlak, Mateusz Gut, Jakub Kosior, Marcel Nowak, Antoni Dziurzyński,  
Piotr Szczygieł, Kacper Bielecki, Miłosz Bielecki, Fabian Perlak i trener grupy Krzysztof Kosior  
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naszych chłopcach. W niedzielę 
przystąpiliśmy do rywalizacji o 8.40, 
rozpoczynając ćwierćfinał w 
„Pucharze Latarnika” z drużyną Tu-
cholanka Tuchola (2:2 – k. 3:2), ko-

lejno w półfinale z WKS Olimpia 
Wtelno (3:3 – k. 1:2) i w meczu o 3 

miejsce z R-Football Goleniów (5:1). 
Finalnie zajmujemy 27 miejsce w 

całym turnieju, co można potrakto-
wać jako mały sukces. Chłopcy zdo-
byli bardzo dużo doświadczenia, 
mając okazję rywalizacji z dobrymi 
zespołami z całej Polski. Poza samą 

grą bardzo ważna była integracja w 
grupie, wspólnie spędzone 4 doby 
zdecydowanie zacieśniły więzi w 
zespole. Pobyt w Ustce nie odbyłby 
się bez pomocy Wójta Gminy Żoły-
nia – Pana Piotra Dudka, który sfi-
nansował naszym adeptom pobyt w 
ośrodku, za co składamy serdeczne 
podziękowania! Nasi chłopcy godnie 
reprezentowali Gminę Żołynia, któ-
rej nazwa znalazła się na ustach wie-
lu osób, niektórzy wcześniej już szu-
kali na mapach naszego położenia. 
Dziękujemy również rodzicom, któ-

rzy licznie stawili się nad morzem i 
stworzyli po raz kolejny świetną 
oprawę kibiców – rodziców! O bez-
pieczny i komfortowy transport zad-

bał Prywatny Przewóz Osób Dyrda 
Maria. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za sportową rywaliza-
cję w duchu fair play i do zobaczenia 
wkrótce! 
 Szkółkę Piłkarską Błękit Żołynia 
reprezentowali – Kacper Bielecki, 

Miłosz Bielecki, Kacper Daź, Antoni 
Dziurzyński, Mateusz Gut, Jakub Ko-
sior, Marcel Nowak, Fabian Perlak, 

Gabriel Perlak, Piotr Szczygieł. 
 

Trener grupy  

Krzysztof Kosior 

15
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 Dzisiejszy odcinek „Cicer cum 
caule” to taka sportowa „MINI – 

KSIĘGA GUINNESSA”, zarazem pró-
ba uhonorowania najlepszych spor-

towców LICEUM w okresie 75-lecia; 

a znajdziemy ich w tym tekście pra-
wie stu pięćdziesięciu. Utrzymany 
jest w konwencji NAJ...NAJ...NAJ… 

Krótkie wprowadzenie: 
     Poniższe opracowanie na pewno 
dalekie jest od doskonałości, mimo 
że byłem żywym świadkiem więk-
szości tych wszystkich wydarzeń i w 
moim zasięgu znajduje się chyba 
najwięcej dokumentów z tych lat. 
Na pewno obciążone jest drobnym 
„grzechem” subiektywizmu, z tej 
choćby przyczyny, że jako nauczyciel 
WF i trener miałem być może (jak to 
człowiek) subiektywne spojrzenie na 
zachowanie się uczniów-sporto-

wców na lekcjach WF, treningach i 
zawodach; ponadto wśród osób wy-
mienianych i klasyfikowanych w po-

niższych rankingach znajdują się 
również członkowie mojej rodziny i 
bliscy znajomi. Poza tym trudno wy-

ważyć „wielkość” sportowców z tej 
choćby racji, że startowali w różnych 
latach, w różnych dyscyplinach spor-
tu, w różnym stopniu byli zaangażo-
wani w swój sportowy rozwój czy w 
reprezentowanie klubu i szkoły. 
     Przy każdym nazwisku wymienia-
nym po raz pierwszy, tak w kategorii 

kobiet jak i mężczyzn, podany jest w 
nawiasie rok urodzenia sportowca, 

by czytelnik mógł go łatwiej umiej-
scowić w czasie. W kilku przypad-
kach pań dla łatwiejszego „rozpo-

znania” podałem obok nazwiska pa-
nieńskiego (licealnego) obecne na-
zwisko po mężu. 
      Pragnę nadmienić, że nie wszyst-
kich sportowców uczyłem czy treno-
wałem bezpośrednio. Np. piłkarzy 
ręcznych trenował Edward Rząsa, 
piłkarki ręczne – Kazimierz Grzesik.  

     Przez 75 lat istnienia LICEUM 

przewinęło się prawie dwudziestu 
wuefistów, ostatnie 20 lat to praca 
młodszej generacji nauczycieli. Stąd 
moje opracowanie nie wnika w za-

sadzie w okres najnowszy poza 2003 

rok, kiedy zakończyłem zawodową 
aktywność. Wręcz kończy się (z ma-
łymi wyjątkami) na tej dacie. 
 

NAJLEPSI SPORTOWCY – KOBIETY: 

 

 Sportsmenka 75-lecia: BOŻENA 
KOCHMAN – najlepsza siatkarka w 

75-leciu, ponad 300 meczów w bar-
wach Żołyni, powołana na obóz ka-
dry narodowej juniorek. 

 

NAJLEPSZE w poszczególnych 

dyscyplinach: 

 

 Lekka atletyka: Jadwiga Styskal -

Rząsa (44) – oszczep, kula, sprinty, 

płotki; Zofia Wal (44) – biegi, skoki; 

Danuta Jarosz (53) – dysk, kula; Da-

nuta Urban (53) – biegi długie; Han-
na Serwin (55) – sprinty, skok w dal; 

Lucyna Bar-Dudek (61) – granat, 

kula, skok w dal; Ewa Ptasiuk (82) - 

kula, Barbara Piela (83) - biegi dłu-
gie. 

 Piłka ręczna: zespół z roczników 
1975-77: Barbara Słabiak, Edyta Pie-
la, Jolanta Malach, Teresa Wojnar-

ska, Lucyna Kycia, Ewa Bielecka, 

Marta Socha, Beata Wojnar, Joanna 

Świętoniowska, Agnieszka Kusy, Bar-
bara Maj.  

 Koszykówka: zespół z roczników 
1978-80: Danuta Hołota, Jadwiga 
Pustelny, Dorota Rejman, Lucyna 

Matuszek, Wioletta Półtorak, Lidia 
Dudek, Anna Lic.  

 Tenis stołowy: Jolanta Bąk (86), 
Joanna Walawender (76), Lucyna 

Szymula (79), Wioletta Półtorak 
(79), Anna Burda (81), Teresa Hader 

(81) , Anna Bik (81), Dominika Burda 

(86). 

 Szachy: Marta Buszta-Hryniew-

ska (76), Anna Wawrejko (76), Lucy-

na Kycia (76) , Ewelina Bożek (85), 
Jolanta Naróg (87).  
 Gimnastyka: Barbara Trojnar 

(59), Małgorzata Burda (60), Krysty-
na Stopa (60), Małgorzata Sierzęga 
(65). 

 Aerobik sportowy: najmłodsza 
konkurencja; reprezentantki LI-

CEUM w latach 2007- 2010 trzykrot-

nie stawały na podium Wojewódz-
kiej Licealiady (w 2007 zdobyły zło-
to). „Fakty...” zamieszczały na bieżą-
co sprawozdania opracowywane 

przez opiekunkę zespołu Katarzynę 
Kątnik-Wróbel. 

 

NAJLEPSZE SIATKARKI:  

 

     Podam kilka uwag, odnoszących 
się szczególnie do grupy siatkarek, 
które bez wątpienia  prezentowały 
najwyższy poziom sportowy spośród 
innych dyscyplin uprawianych w 

LICEUM. Zestawienie zawiera sporo 

informacji nieznanych większości 
dawnych kibiców i dzisiejszych czy-
telników. Przy klasyfikacji zawodni-
czek brałem pod uwagę nie tylko to, 
co widzi przeciętny kibic w czasie 
meczu (wysoki wyskok, mocne zbi-

cie), ale przede wszystkim tzw. 

„przydatność w zespole” i skutecz-
ność, a także zaangażowanie w cza-
sie meczu i na treningach. Bywało, 
że bardzo dobre sportsmenki nie 
potrafiły przystosować się do słab-
szych koleżanek, w związku z czym i 
same nie uzyskały znaczących wyni-
ków. 
    Pragnę wspomnieć kilka zawodni-
czek, które wywierały bardzo pozy-
tywny wpływ na funkcjonowanie i 
wyniki zespołu, wpływały mobilizu-
jąco na koleżanki, były niekwestio-
nowanymi liderkami – Ewa Babiarz-

Buszta (52), Teresa Młynek (54), 

Teresa Śliż (55), Halina Gąska (55), 

Barbara Niemiec-Sowa (58), Barba-

ra Trojnar (59), Marta Baran-

Stopyra (65), Anna Wróbel (67), 

Lucyna Szantula (70), Beata  

  SPORTOWY CICER CUM CAULE 

   - cz. VI (postscriptum do 75-lecia LICEUM) 
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Fugas (70).  

     Osobny rozdział w żołyńskiej siat-
kówce stanowią dwie, bez wątpienia 
najlepsze zawodniczki, obie powoły-
wane do kadry Polski juniorek, obie 

grające po maturze w ekstraklaso-
wym zespole „Stali” Mielec – Zofia 

Burda  (65) i Bożena Kochman (67). 
O tym, której przyznać palmę pierw-
szeństwa zadecydowały właściwie 
same. Zofia grała w barwach MKS 
Żołynia 4 lata (3 lata w SP 1 oraz 1 
rok w LO) i po pierwszej klasie liceal-

nej przeniosła się do „Anilany Rak-
szawa”, skąd po maturze trafiła do 
„Stali” Nowa Dęba, a następnie do 
„Stali” Mielec. Bożena reprezento-
wała nasz MKS przez 8 lat (4 lata SP 
1 i 4 lata LO), rozegrała ponad 300 
spotkań w barwach Żołyni, zdobyła 
„wszystko co było do zdobycia”, z 
mistrzostwem Polski włącznie, otrzy-
mała wszystkie możliwe nagrody 
(m.in. 5 wyjazdów zagranicznych), 
po maturze grała kilka lat w „Stali” 
Mielec. Jako trener i nauczyciel nie 

mam najmniejszych wątpliwości – 

tytuł  sportsmenki 75-lecia należy 

się na pewno BOŻENIE KOCHMAN. 

Do dziś wiele osób pyta: „czy mogły 
osiągnąć więcej? Czy mogły zagrać w 

koszulce z Białym Orłem”? 
Sprawa złożona; sądzę, że na 
tak postawione pytanie one 

same odpowiedziałyby najle-
piej. 

    W poszczególnych klasyfika-
cjach (poniżej) starałem się 
usystematyzować zawodniczki 
wg prezentowanego poziomu 

w okresie gry w LICEUM. Po-

nieważ jest to zadanie prawie 
niewykonalne, wymieniam 

tłustym drukiem zawodniczkę 
najlepszą (w moim odczuciu) w 
danej klasyfikacji, następne wg 
roku urodzenia. W punktach 

„obrona - kiwanie – zaangażo-
wanie” znalazło się sporo na-
zwisk. Przyczyna prosta – duża 
grupa zawodniczek mogłaby 
pretendować do miana najlep-
szej. Zawodniczki z Żołyni zna-
ne były powszechnie z wyrafi-

nowanego kiwania, doskonałej 
obrony i niebywałej ambicji. 
 Siatkarka 75-lecia: Bożena Koch-
man 

 Drużyna 75-lecia: siatkarki, rocz-

nik 1967-68 (Bożena Kochman, Anna 
Wróbel, Grażyna Urban-Bejster, An-

na Górak, Krystyna Lorenc, Krystyna 
Babiarz, Beata Skoczylas, Małgorza-
ta Szczyrba II, Małgorzata Piekar-
czyk). 

 „Szóstka” 75-lecia: Bożena Koch-
man - blok, atak; Zofia Burda – atak, 

blok; Teresa Śliż – wszechstronność, 
obrona; Anna Wróbel – wszech-

stronność, odbiór; Lucyna Szantula 

– wszechstronność, aktywność; 
Marta Buszta – rozegranie, kiwanie. 

 NAJwiększy talent: Zofia Burda - 

„siódmy zmysł”; Teresa Śliż – zdol-

ności ruchowe; Małgorzata Fus (58) 
– wrodzona „smykałka do gry”; Lu-
cyna Szantula – cechy psychiczne, 

„radość gry”. 
 NAJwięcej spotkań w roku: Anna 

Wróbel - 78 meczów (100%) - w 19-

84. 

 NAJdłuższy staż w barwach Żoły-
ni: Marta Buszta – 11 lat (9 - MKS, 2 

– „Tęcza-Enertek”). 
 NAJdłuższy staż zawodniczy: Zofia 

Burda-Byzdra – 28 lat, 1977 – 2005. 

Zakończyła bogatą karierę zawodni-
czą w „Tęcza-Enertek” (zdjęcie 
obok) meczem o wejście do II ligi w 
Dąbrowie Górniczej. Do awansu za-
brakło nam wtedy trzech małych 
punktów! 
 NAJwiększy postęp: Teresa Śliż, 

Wiesława Kurek (56), Lucyna Szan-
tula 

 NAJlepszy atak: Zofia Burda, Bo-

żena Kochman, Anna Uchman (53), 
Lucyna Szantula, Grażyna Dołęga-

Kochman (72), Marta Żołnierczuk 
(77). 

 NAJmocniejszy atak: Zofia Burda, 

Adela Kojder (55), Lucyna Bar, Beata 

Skoczylas, Małgorzata Piekarczyk, 
Ewa Handermander (75). 

 Atak z II linii: Anna Wróbel, Lucy-
na Szantula, Małgorzata Skiba (69), 
Joanna Wal (70), Barbara Stopyra 

(75), Aleksandra Rupar (94). 

 NAJlepszy blok: Bożena Koch-
man, Zofia Burda, Wiesława Kurek, 
Grażyna Urban, Joanna Wal (70), 
Adrianna Jurek (84), Emilia Tryniec-

ka (99). 

 NAJlepszy odbiór: Anna Wróbel, 
Teresa Śliż, Dominika Żołnierczuk 
(78). 

 NAJlepsze rozegranie (wysta-

wiające): Marta Buszta, Teresa Mły-
nek, Ewa Babiarz, Marta Baran, Kry-

styna Lorenc, Małgorzata Szczyrba 
II. 

 NAJlepsza obrona: Janina Leja 

(54), Ewa Babiarz, Anna Leja (53), 

Barbara Niemiec (58), Barbara Troj-

nar (59), Teresa Mich (60), Małgo-
rzata Szczyrba I (64), Marta Baran, 

Krystyna Lorenc, Anna Wróbel, Lu-
cyna Sierzega (75) i kilka innych za-

wodniczek 

 NAJlepsze kiwki: Krystyna Nie-

miec (53), Teresa Śliż, Teresa Bogu-
szewska (64), Marta Baran, Bożena 
Kochman, Anna Wróbel, Małgorzata 
Szczyrba II, Monika Rząsa (69), Mar-
ta Buszta. 

 NAJtrudnejsza zagrywka: Jadwiga 

Cierpisz (51), Ewa i Teresa Bogu-

szewskie (64), Anna Górak (67), 
Marta Buszta. 
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 NAJwszechstronniejsze: Teresa 

Śliż, Anna Wróbel, Lucyna Szantula, 
Teresa Boguszewska, Krystyna Ba-

biarz, Monika Rząsa. 
 Libero: w czasach prosperity na-

szej siatkówki nie było funkcji 
„libero”. Gdyby jednak istniała, to 
widziałbym na tej pozycji Barbarę 
Trojnar, Janinę Leja albo Annę Wró-
bel.  

 NAJbardziej zaagażowane: Irena 

Kuras (58) oraz co najmniej 20-30 

zawodniczek, w tym: Krystyna Filip 

(51), Zofia Machowska (51), Anna 

Leja, Janina Leja, Teresa Młynek, 
Teresa Sliż, Barbara Niemiec, Barba-
ra Trojnar, Teresa Mich, Lucyna Bar, 

Bożena Węgrzyn, Ewa i Teresa Bogu-
szewskie, Marta Baran, Barbara Sto-

pyra (66), Anna Wróbel, Lucyna 
Szantula, Małgorzata Skiba, Beata 
Fugas, Grażyna Dołęga, Lucyna Sie-
rzęga, Agata Świąder (82). 
 NAJbliżej reprezentacji Polski: 
Zofia Burda – w kadrze młodziczek i 
juniorek (1979 i 81), Bożena Koch-

man – w kadrze juniorek (w 84)  

 W reprezentacji makroregionu: 

Marta Buszta (w latach 1990-92) 

 W reprezentacji woj. - Anna Uch-

man – 1970, Bożena Węgrzyn 1977, 
Zofia Burda w 1979 

(cała nasza drużyna stanowiła repre-
zentację województwa kilka razy). 

 NAJsympatyczniejszy zespół: dru-

żyna z roczników 52-54 i rocznik 70. 

 Zespół niespełnionych nadziei: 
rocznik 60 (dziewczęta zaangażowa-
ne, sprawne, pracowite - jako zespół 
nie osiągnęły wybitnych wyników. 
 NAJwyższy zespół; rocznik 67-68 – 

średnia wzrostu ok. 172 cm. 
 NAJniższy zespół: rocznik 54 -

średnia ok. 158 cm (zespół jeden z 
najlepszych !) 

 „NAJmłodszy” sukces: Marta 

Buszta w wieku 11 lat zdobyła mi-
strzostwo woj. w dwójkach z Lucyną 
Sierzęgą (12 lat) 
 NAJlepsza frekwencja: Anna Leja 

(53) – nie opuściła ani jednego me-
czu, ani jednego treningu, ani jednej 

lekcji WF przez 4 lata licealnej edu-

kacji. 

 NAJbardziej pechowe: Magdalena 

Niźnik (76) – po skręceniu nogi 6-

tygodniowy gips, po powrocie na 

pierwszym treningu kontuzja i druga 

noga w gips; Bożena Kochman dwu-
krotnie (Wrocław i Warszawa) za-
chorowała w czasie ważnych zawo-
dów, zespół dwa razy stracił szansę 
na finał Polski; Teresa Mich – kilka-

krotnie w czasie meczów rozbite 
okulary; Krystyna Babiarz – w finale 

makroregionu w Nowym Targu po-

myliła numer koszulki (po wygranym 
meczu groził nam walkower dla 

przeciwnika – Jurek Bicz, trener ze-

społu „Dalin” Myślenice zachował 
się niezwykle fair-play, zapropono-

wał przepisanie protokołu, sędzio-
wie i pozostali trenerzy wyrazili zgo-

dę – zwycięstwo zostało przy Żoły-
ni). 

 NAJdalej mieszkające: Danuta 

Urban (53) i Hanna Serwin (55) – 

Lublin, Alicja Byk (53) – Hrubieszów, 
Marcelina Habzda (57) – Mielec, 

Małgorzata Piekarczyk(68) – Sędzi-
szów Młp. 
 NAJbardziej znane siatkarskie du-

ety-tercety rodzinne: Ewa i Teresa 

Boguszewskie (64), Krystyna (67) i 

Zofia (68) Lorenc, Janina (54) i Gra-

żyna (60) Leja, Helena (54) i Małgo-
rzata (68) Fus, Maria (58) i Krystyna 

(68) Babiarz, Elżbieta (70) i Bożena 
(72) Suszek, Grażyna (72) i Marta 
(74) Dołęga, Dorota (73) i Agnieszka 
(74) Cedzidło, Marta (77) i Dominika 
(78) Żołnierczuk, Magdalena Gerers-
dorf (85) i Katarzyna Decowska (87), 

Dorota (85) i Jolanta (91) Mach, 

Marta (75), Katarzyna (80) i Dorota 

(87) Kątnik. 
 

NAJLEPSI SPORTOWCY  

– MĘŻCZYŹNI 
  

     Szkoła miała wielu wybitnych 
sportowców: Stanisław Szczyrba 

(46) – la; Aleksander Fus (46) – la, 

wszechstronność; Józef Pliś (46) – la, 

gry zespołowe; Stanisław Buszta 

(47) – la; Jan Niemiec (48) – la; Ta-

deusz Dec (52) – la, gry zespołowe, 
gimnastyka; Ryszard Miś (56) – la, 

gry zespołowe; Mieczysław Pszona 

(57) – wszechstronność; Piotr Czado 

(59) – siatkówka; Marek Sęk (63) – 

piłka ręczna; Jacek Kuras (68) – ko-

larstwo; Piotr Foryt (69) – piłka noż-
na, wszechstronność; Krzysztof Miś 

(73) – gry zespołowe, wszechstron-
ność. 
     Całą trzynastkę powyższych spor-
towców znam doskonale. Pierwsza 
piątka to moi koledzy i rywale z bo-
iska i stadionu, pozostała ósemka to 
z kolei moi uczniowie i zawodnicy. 

Długo, bardzo długo, rozważałem 
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wszelkie atuty, plusy i minusy całej 
trzynastki, by wybrać tego najlepsze-
go. Myślę, że nie popełniam jakiegoś 
większego błędu, typując: 

 

SPORTOWCEM 75-lecia 

TADEUSZ DEC 

 

 NAJLEPSI: 

 Siatkarze: Piotr Czado, Józef 
Łuszczko (44), Aleksander Fus, Jan 
Mączka (50), Jerzy Kącicki (58), Jan 
Cieśla (59), Janusz Leja (65), Sławo-
mir Wiśniowski (69), Paweł Fryś (81). 
 Zespół siatkarzy: rocznik 59 – P. 

Czado, J. Cieśla, Maciej Marcinek, 
Eugeniusz Suszek, Andrzej Frączek, 
Jacek Szmuc. 

 Piłkarze ręczni: Marek Sęk, Leszek 

Pawlik (63), Janusz Dziurzyński (63), 
Rajmund Panek (63), Ryszard Pac 

(65), Marek Burghardt (65), Henryk 

Leja (65), Grzegorz Bejster (67), Ry-

szard Ziembicki (67). 

 Zespół piłki ręcznej: roczniki 63, 

65, 67. 

 Koszykarze: Damian Falger (75), 

Krzysztof Miś, Janusz Cisek (74), 
Piotr Buszta (79) i duża grupa wy-
mieniona w V-ej części artykułu. 
 Zespół koszykarzy: roczniki 73-76  

oraz roczniki 81-82 i 85 (nazwiska w 

poprzednim numerze „Faktów...”). 
 Piłkarze: Mieczysław Pszona, Piotr 
Foryt, Marcin Chudzik (80).  

 Żonglerzy piłką: Robert Wawrza-

szek (76), Paweł Turosz (75). 
 Kolarze: Jacek Kuras, Zbigniew 

Kuras (65). 

 Tenisiści stołowi: Piotr Chmura 

(81), Grzegorz Młynek (81) i kilku 
wymienionych w poprzednim nume-

rze „Faktów...”. 
 Szachiści: Stanisław Buszta (47), 
Andrzej Bejster (61), Jan Biały (75), 
Grzegorz Pszona (73), Piotr Wala-

wender (86). 

 Gimnastycy: Tadeusz Dec, Krzysz-

tof Miś, Andrzej Kuras (76), Jerzy 
Dec (81). 

 Lekkoatleci:  

 Sprinterzy: Jan Niemiec, Józef 
Pliś, Jan Olszewski (48), Mieczysław 
Pszona. 

 Biegi średnie: Zdzisław Całka (47). 
 Biegi długie: Tadeusz Wawrza-

szek (53), Piotr Buszta (79). 

 Skok w dal: Aleksander Fus, Jan 

Niemiec, Tadeusz Dec. 

 Trójskok: Tadeusz Dec, Ryszard 

Miś. 
 Skok wzwyż: Andrzej Karnicki 

(46), Józef Pliś, Józef Młynek (51). 
 Tyczka: Stanisław Szczyrba, Stani-

sław Buszta. 
 Oszczep: Stanisław Buszta, Feliks 

Buszta (41), Kazimierz Grzesik (43), 

Janusz Buszta (45) 

 Dysk: Stanisław Szczyrba, Stani-

sław Buszta. 
 Granat: Stanisław Buszta, Ryszard 
Miś, Stanisław Źrałka (61), Ryszard 
Pac, Marcin Chudzik. 

 Kula: Mieczysław Jagustyn, Stani-
sław Szczyrba, Stanisław Buszta, Jó-
zef Niemiec (52), Zbigniew Kuźniar 
(52), Marcin Chudzik. 

 Dziesięciobój: Stanisław Szczyrba, 

Aleksander Fus, Stanisław Buszta. 
 Najwszechstronniejsi: Tadeusz 

Dec, Aleksander Fus, Mieczysław 
Pszona, Piotr Foryt, Krzysztof Miś.  
 Najlepsi w wieloboju sprawno-

ściowym: Krzysztof Miś (zwycięzca w 
latach 91 i 92), Janusz Buszta 

(77,78,79, 83), Piotr Buszta (96 i 97).  

 NAJlepsi w marszu na rękach: Sta-

nisław Buszta, Tadeusz Giża (61) – 

obaj ponad 60 m. 

 NAJwięcej nagród: Mieczysław 
Pszona w 76 r. - I m w wieloboju, I m 

w plebiscycie na najlepszego spor-

towca szkoły, Im w plebiscycie na 
najpopularniejszego ucznia. 

 NAJwartościowsza nagroda: Ma-

rek Sęk – wyjazd na Olimpiadę w 
Moskwie 1980. 

 NAJbardziej zaangażowani w 
sport szkolny: Tadeusz Podkowicz 

(46), Tadeusz Dec, Józef Niemiec, 
Ryszard Miś, Wacław Pliś (56), Piotr 
Dudek (61), Ryszard Ziembicki (67), 

Mariusz Natoński (68), Piotr Foryt, 
Marek Szczyrba (70), bracia Krzysz-

tof (70) i Wacław (71) Kilian, Marek 
Guzy (73), Janusz Cisek (74), Paweł 
Turosz (75), bracia Grzegorz (81) i 

Marek (82) Młynek, bracia Wojciech 
(81) i Michał (82) Filip, Rafał Wano-
wicz (83), Łukasz Wawrzaszek (84), 
Tomasz Rogowski (84) i wielu, wielu 

innych. 

 Sportowe tercety-kwartety ro-

dzinne: Zbigniew, Jacek, Andrzej 

Kuras; Eugeniusz, Elżbieta, Bożena 
Suszek; Krzysztof, Wacław i Bartło-
miej Kilian; Łukasz, Damian i Bartło-
miej Wawrzaszek; Barbara, Michał, 
Jerzy i Krzysztof Dec. 

 W kolejnej (ostatniej) części arty-
kułu znajdziemy dokończenie NAJ…
NAJ… NAJ... oraz sporo ciekawostek 
i anegdot z życia sportowego szkoły i 
pracy trenerskiej autora tekstu. 

 Cdn.         

Janusz Buszta 
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