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29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żołyni - str. 3 

Żołyńska Grupa Biegowa ZOŚKA zagrała z WOŚP 

poprzez udział w akcji biegowej „Policz się z cukrzycą” 

Namiot WOŚP w Żołyni obsługiwali pracownicy GOK Żołynia 

oraz członkinie Stowarzyszenia Kobiet w Żołyni . Fotografie na stronie J.Tomczyk 
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Pożegnanie 

Mieczysław Filip 

(1953 - 2021) 
 

D nia 6 lutego odszedł od nas 
druh Mieczysław Filip – zasłu-

żony dla Żołyni strażak i społecznik. 
Wychowany w strażackiej rodzinie, 
wykształcony na strażaka w Krakow-
skiej Szkole Chorążych Pożarnictwa. 
Pracę zawodową rozpoczął  w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Straży Pożar-
nych w Tarnobrzegu z siedzibą w 
Sandomierzu, później długie lata 
pracował w Komendzie Rejonowej 
Straży Pożarnych w Leżajsku, na-
stępnie jako inspektor ds. przeciw-
pożarowych w Zakładzie Przetwór-
stwa Owocowo-Warzywnego Hor-

tex. W ostatnim okresie pracy zawo-

dowej szerzył idee ochrony przeciw-
pożarowej wśród najmłodszych w 
żołyńskim przedszkolu na stanowi-
sku konserwatora. 

 Jednocześnie przez całe swoje 
młodzieńcze i dorosłe życie druh 
Mieczysław był związany z jednostką 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żoły-
ni. Bycie strażakiem ochotnikiem to 
nie Jego hobby, to była Jego misja 
niesienia pomocy, pasja ofiarności, 
to dar życzliwości dla innych. 
 Zawsze podążał za głosem syreny 
z żołyńskiej remizy na pomoc po-

trzebującym. Jego działalność stra-
żacka to nie tylko uczestnictwo w 
setkach akcji przeciwpożarowych i 
usuwaniu skutków innych lokalnych 
nieszczęśliwych zdarzeń. Śp. dh Mie-
czysław Filip  przez trzy kadencje 
pełnił funkcję Prezesa Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Żołyni. Ze 
względu na swój stan zdrowia zrezy-
gnował na własną prośbę w 2016 r. 
Dbałość o wyposażenie, stan osobo-
wy, szkolenia, dobry wizerunek żo-
łyńskich jednostek były jego priory-
tetem. Godnie, przez dwie kadencje 

(2002-2006 i 2006-2010) reprezen-

tował strażaków i nie tylko straża-
ków w Radzie Gminy Żołynia. Był 
aktywnym członkiem Prezydium  

Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Łańcucie. Bardzo dobrze współpra-
cował z Komendą Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Za swoją 
działalność społeczną był wielokrot-
nie wyróżniany i nagradzany min.: 
Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym 
Medalem Za Długoletnią Pracę 
(odznaczenia nadane przez Prezy-

denta RP), Złotym Znakiem Związku 
OSP RP (odznaczenie nadane przez 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP 
RP), Brązową Odznaką Zasłużony Dla 
Ochrony Przeciwpożarowej (odzna-

czenie nadane przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji), Zło-
tym Medalem Za zasługi Dla Pożar-
nictwa (odznaczenie nadane przez 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP) . 

 Dziś, my brać strażacka dziękuje-
my za całokształt Jego strażackiego 
życia. Najbliższej rodzinie składamy 
wyrazy głębokiego i szczerego 
współczucia. 
 Prosimy Boga, aby wszystkie Two-

je dobre uczynki  za wstawiennic-

twem św. Floriana, którego byłeś 
gorącym czcicielem, przyjął do sie-
bie. Wierzymy, że dobry Bóg znalazł 
Ci w Pańskiej-Niebieskiej strażnicy 
godne miejsce, gdzie będziesz mógł 
strażacką służbę pełnić wiecznie. 

Spoczywaj w pokoju! 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żołyni 

 Dyrektor GOK na wstępie posie-
dzenia podsumowała dotychczaso-
wą współpracę z radą gminy oraz 
zwróciła się do radnych z prośbą o 
przekazanie oczekiwań związanych z  
funkcjonowaniem GOK i jego przy-

szłej oferty. Przedstawiła również 
informacje związane z działalnością 

placówki w czasie pandemii korona-
wirusa. Podkreśliła dobrą współpra-
cę z lokalnymi organizacjami spo-
łecznymi: kołami gospodyń wiej-
skich, ochotniczymi strażami pożar-
nymi, klubem krwiodawców oraz 
żołyńską strażą grobową. Radni 
chwilę dyskutowali na temat zakresu 

angażowania gminy w „Projekt  Dą-
browscy” oraz jego dokumentowa-
nia w gminnej gazecie. Wśród postu-
latów pojawiły się zalecenia, aby 
GOK jeszcze bardziej ukierunkował 
się na młodzież, zachęcając rodzi-
ców i dzieci do korzystania z jego 
oferty. Pojawił się również wniosek 
o uwzględnienie w harmonogramie 
kina niedzielnych seansów dla naj-
młodszych oraz o organizację zajęć 
plastycznych i umuzykalniających dla 
maluszków. Radni dopytywali także 
o plany związane z funkcjonowa-
niem filii GOK w Brzózie Stadnickiej i 
Smolarzynach. Wywołany został 
również temat pozyskiwania środ-
ków finansowych przez GOK w ra-

 18 stycznia br. radni wszystkich komisji Rady Gminy Żołynia spotkali się 
na wspólnym posiedzeniu, poświęconym działalności Gminnego Ośrodka 
Kultury w Żołyni w latach 2021-2023. Posiedzenie zostało zwołane na wnio-
sek Dyrektora GOK, p. Magdaleny Kątnik-Kowalskiej powołanej przez wójta 
gminy z dniem 1 stycznia 2021 r. do kierowania tą placówką, na kolejny,  
3-letni okres. 

O pracach Rady Gminy Żołynia 
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Ż 
ołynia od wielu lat wspiera szla-
chetną akcję organizowaną 

przez Fundację Jurka Owsiaka. Nie 
inaczej było w tym roku. Organizacji 
Kiermaszu zimowego na rzecz WO-

ŚP podjął się GOK Żołynia wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Kobiet w Żołyni. 
Na kiermaszowym stoisku zgroma-

dziliśmy bogatą ofertę od darczyń-
ców, którzy chcieli w ten sposób 
wesprzeć orkiestrę. Byli to: Agata 

Cierpisz, Maria Tryniecka, Aurelia 

Bem-Wróbel, Małgorzata Mach, 
Jacek Szpila, Helena Porębny, Ga-
briela Natońska, Zofia Dudek, Jerzy 
Tomczyk, Monika Filip-Kuras, Mag-

dalena Kątnik-Kowalska oraz pra-

cownia plastyczna GOK Żołynia. 
 Oferta była różnorodna i bardzo 
kolorowa. O pyszną stronę stoiska 
zadbało Stowarzyszenie Kobiet w 
Żołyni. 
 Dzięki współpracy ze sztabem 
MDK Łańcut otrzymaliśmy stacjonar-
ną puszkę, która w mroźny niedziel-
ny dzień szybko się zapełniała. 
Mieszkańcy Żołyni licznie odwiedzali 
stoisko i hojnie obdarowywali zbiór-
kę. Podczas rozliczenia w łańcuckim 
sztabie nasza puszka okazała się wy-
jątkowo szczelnie wypełniona bank-
notami. Zebraliśmy 6 140 zł. (w tym 
kwotę 1 000 zł. przekazały ze swoje-
go stoiska panie ze Stowarzyszenia 

Kobiet w Żołyni). 
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji WOŚP 
w Żołyni. Wspaniała atmosfera i do-
brze rozumiana ludzka solidarność 

pozwoliła nam zrobić coś dobrego, a 
jednocześnie dobrze się bawić i cie-
szyć z bycia razem. 

 

Magdalena Kątnik-Kowalska 

 

 W zbiórkę funduszy na rzecz 
WOŚP zaangażowała się również 
Żołyńska Grupa Biegowa ZOŚKA 
poprzez włączenie się do akcji bie-
gowej „Policz się z cukrzycą”.   

Zdjęcia z Finału WOŚP na str. 1 

29 Finał WOŚP w Żołyni 

mach działalności komercyjnej. W 
związku z wnioskami radnych o ze-
branie oczekiwań społeczności lokal-
nej co do oferty GOK, została przyję-
ta propozycja, aby przygotować an-
kietę ewaluacyjną. Wkrótce po po-
siedzeniu na stronie internetowej 

GOK pojawiła się informacja, że 
przystąpiono do prac nad przygoto-
waniem strategii rozwoju kultury dla 

Gminy Żołynia i prośba o wypełnie-

nie anonimowej ankiety, celującej w 
poznanie oczekiwań mieszkańców w 
sferze działalności kulturalnej. Wia-
domości uzyskane dzięki tej ankie-
cie, zostaną wykorzystane do opra-
cowania diagnozy zasobów i potrzeb 
kulturalnych mieszkańców oraz 
uwzględnione w tworzonej strategii 
rozwoju kultury. Ankieta jest do-

stępna pod adresem: 
www.tinyurl.com/y3lsrla6 

 W punkcie spraw różnych radnym 
przekazano informację na temat 
toczącego się postępowania środo-
wiskowego w sprawie oprotestowa-

nej przez mieszkańców planowanej 
budowy betoniarni w Żołyni, dysku-
towano również na tematy związane 
z gospodarką odpadową i ściekową. 

 

Waldemar Natoński 

http://www.tinyurl.com/y3lsrla6
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Z a nami trudne I półrocze. Trud-
ne, ponieważ wymagało od nas 

wszystkich - uczniów, nauczycieli i 
rodziców - szybkiego opanowania 

zasad funkcjonowania wirtualnej 

szkoły, samodyscypliny, sprawnego 
korzystania z nowoczesnych techno-

logii sieciowych.  Mamy nadzieję, 
że wprowadzone przez nas rozwią-
zania techniczne i organizacyj-

ne, w tym decyzja o prowadze-

niu lekcji on-line ze wszystkich zajęć 
obowiązkowych sprawdziły się pod-
czas bieżącej pracy i ułatwi-
ły uczniom opanowanie nowych 

umiejętności.  
 Czas pandemii nie wpły-
nął znacząco na aktywność poznaw-
czą i społeczną uczniów i nauczycieli. 
Oprócz dobrej frekwencji na zaję-
ciach on-line uczniowie realizowali 

się poprzez uczestnictwo w różnych 
konkursach i akcjach promujących 
osobisty rozwój intelektualny, arty-
styczny lub sportowy. Wymienić tu 
warto między innymi:  
 

W Liceum Ogólnokształcącym im. 
A. Mickiewicza:  

 

 - XXXVI Konkurs Matematyczny 

im. prof. Jana Marszała  

 - LI Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego  

 - XXV Olimpiada o Żywieniu i Żyw-
ności - etap rejonowy  

 - Ogólnopolska Olimpiada z Języ-
ka Niemieckiego OLIMPUS 2021  

 - Ogólnopolska Olimpiada z Języ-
ka Angielskiego  

 - Konkurs Chemiczny z „Chemią za 
Pan Brat” UJ Kraków - filmy dwóch 

drużyn 2LO i 2LG  

 - Międzynarodowy Konkurs 
„Kangur Matematyczny” 

 -  Podkarpacki Konkurs Matema-

tyczny  

 - Bieg Kobiet „ZAWSZE PIER(W)SI” 
- profilaktyka raka piersi  

 

W Szkole Podstawowej  

im. Św. Jana Kantego: 
   

 - Konkursy przedmiotowe organi-

zowane przez Podkarpackiego Kura-

tora Oświaty  

 - IV Przegląd Kolęd Obcojęzycz-
nych zorganizowany przez SP nr 2 w 

Żołyni  
 - Krajowy Konkurs Plastyczny 

„Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy 
Wielkiej drzewem Europy 2021”.  
 Szkoła z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego jest otwarta dla młodzie-
ży. Systematycznie w każdą środę 
odbywają się konsultacje stacjonar-
ne dla maturzystów z przedmiotów 
takich jak: język polski (2 godz.), ma-
tematyka (2 godz.), język angielski (2 
godz.), geografia (1 godz.). Pozostałe 
organizuje się w odpowiedzi na za-

potrzebowanie zgłaszane przez 
uczniów.  
 Uczniowie mogą w pełni korzy-
stać z zasobów biblioteki, która 
funkcjonuje przez cały okres naucza-
nia on-line. Jej oferta wydawnicza 

wzbogaciła się na skutek realizacji 
przez szkołę do końca 2020 r. 
„Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” finansowanego 
przez MEiN.  

 Czas nauczania zdalnego wykorzy-

stano do przeprowadzenia remon-

tów pomieszczeń szkolnych oraz 
unowocześnienia sal lekcyjnych. Od-

nowiono powłoki malarskie na kory-
tarzach i 4 salach lekcyjnych w części 
gimnazjalnej. Wszystko to wykona-

no własnymi siłami. W 9 salach za-
montowano tablice interaktywne. 

Łącznie jest ich w szkole 19 sztuk, w 
tym 8 w budynku LO i 11 w SP.   

 Na potrzeby nauczania zdalnego 

szkoła została doposażona w nowe 
laptopy w ramach programu 

„Cyfrowa szkoła”. Obecnie 41 lapto-
pów zostało wypożyczonych i służą 
naszym uczniom do nauki. Szkoła 
wzbogaciła się także o interaktywne 
zestawy konstruktorskie pozwalają-
ce na włączanie w tok zajęć z infor-
matyki elementów robotyki i auto-
matyki przemysłowej.  
  Aby sprostać oczekiwaniom i po-
trzebom uczniów oraz standardom 
nowoczesnej edukacji szkoły tworzą-
ce zespół stale się rozwijają i na bie-
żąco modyfikują swoją ofertę eduka-
cyjną. Już dzisiaj zapewniają dobry 

poziom kształcenia z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii 

edukacyjnych. Dotyczy to zarówno 
LO jak i SP.  

 Dostęp do szerokopasmowego 
Internetu we wszystkich pomiesz-

czeniach szkolnych, multimedialne i 

interaktywne sale lekcyjne, otwarci 

na nowości i doświadczeni nauczy-
ciele, brak konieczności uciążliwych 
dojazdów, stypendia naukowe, roz-
budowana baza sportowa, to tylko 

część atutów przemawiających za 
tym, że warto korzystać z naszej 
oferty edukacyjnej. 

Dyrekcja szkoły 

Liceum Ogólnokształcące  
i Szkoła Podstawowa nr 1 w Żołyni w dobie pandemii  
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 „Ratując jednego kota czy psa, nie 
zmienimy świata… ale świat zmieni 

się dla tego jednego zwierzaka”. 
 

Z ima zapanowała na dobre. Wie-
le zwierząt  pozostaje bez da-

chu nad głową, bez jedzenia i picia.                                                                                              
Żywe stworzenia odczuwają ból, 
strach, cierpienie, głód. Człowiek 
jest im winien poszanowanie, ochro-

nę, opiekę i humanitarne traktowa-
nie. 

 Od pewnego czasu prawo 

w Polsce coraz bardziej 

sprzyja zwierzętom. Kary za 
znęcanie się nad zwierzęta-
mi są podwyższane, a sądy 
coraz chętniej te kary wy-
mierzają.  Działają też fun-
dacje i stowarzyszenia, któ-
rych celem jest poprawa 

losu zwierząt. Nie można 
zapominać o ludziach, któ-
rzy pomagają jako niezrze-
szeni wolontariusze: prowa-

dzą domy tymczasowe dla 
zwierząt, wspierają fundacje 
finansowo.   W kampanie na 

rzecz poprawy losu czworo-

nogów chętnie angażują się 
media, celebryci, aktorzy. 

 Musimy zdawać sobie 
sprawę, że bezdomność 
zwierząt rodzi się „na naszej ulicy”, 
„u sąsiada”, „w naszej wsi”. Dlatego 
ważna jest zmiana świadomości lo-
kalnego społeczeństwa w zakresie 
problemu bezdomności zwierząt. 
 Pomimo dużej ilości osób, którym 
los zwierząt nie jest obojętny, bez-
domnych psów i kotów z roku na rok 
przybywa. W Polsce liczba niechcia-

nych i porzuconych zwierząt, nie-
kontrolowanych miotów rośnie w 
zastraszającym tempie. 
 Jest jednak nadzieja na „lepsze 
jutro”. 
 Nasza gmina jest otwarta na 

współpracę ze społecznością lokalną 
a Pan  Piotr Dudek, wójt naszej gmi-

ny, wziął  pod uwagę głos mieszkań-
ców i dał zielone światło. Radni  
Gminy Żołynia też nie pozostali obo-
jętni wobec problemu. 
 Pan Jan Mazurek, inspektor Urzę-
du Gminy, zakupił klatkę do łapania 
bezdomnych kotów, wspiera kon-
kretną pomocą i dobrym słowem. 
 Współpraca z gminą jest bardzo 
ważna, ponieważ tylko razem może-
my skutecznie zmniejszyć zjawisko 
niekontrolowanych miotów. 

 Nasi włodarze wiedzą, że jedynym 
i realnym sposobem zmniejszenia 

ilości bezdomnych zwierząt jest 
zwalczanie przyczyn (nadmierne, 

niekontrolowane rozmnażanie), a 
nie skutków (utrzymywanie zwierząt 
w schronisku przez całe ich życie) na 
koszt podatników. 
 Lepiej i taniej jest zapobiegać cho-
robie niż leczyć jej skutki, bo rosnąca 
bezdomność zwierząt jest jak wirus, 
którego najlepiej jest pokonać two-
rząc warunki uniemożliwiające jego 
rozprzestrzenianiu. 

 To bardzo trudne, kiedy trzeba 

zdecydować na co wydać środki, bo 
potrzeb jest tak wiele. 

 Po wizycie w gminie zrozumiałam, 
że jest w Żołyni urzędnicza moc! 
 Szukając rozwiązania problemu, 
nasza gmina nawiązała  współpracę 
z Ogólnopolską Fundacją „Zwierz” z 
siedzibą w Bieruniu woj. śląskie. 
Fundacja popiera wszelkie inicjaty-

wy wpływające na polepszenie losu 
zwierząt i pomogła już wielu gmi-
nom w Polsce. 

 W ramach projektu Fundacja 

„Zwierz” i Gmina Żołynia  w br. prze-
każą  po  4 tys. zł na sterylizację i 
kastrację miejscowych kotów. 
 Mieszkańcy naszej gminy  będą 
mogli skorzystać z bezpłatnego za-

biegu kastracji lub sterylizacji 

swojego kota.  

 Szczegółowe informacje o 
zapisach oraz procedurze 

udziału w projekcie zostaną 
podane w najbliższym czasie. 
Dlaczego warto skorzystać z 
akcji bezpłatnej kastracji 
zwierząt właścicielskich? Po-
wodów jest kilka, ale najważ-
niejsze jest to, że zapewnimy 
zdrowie i dobre życie zwie-
rzęciu, obniżymy koszty przy-
szłego leczenia, zapobiegnie-
my zwiększaniu się liczby 
bezdomnych kotów w gminie 
i zmniejszymy koszty opieki 

nad nimi. 

 Mamy  świadomość, że 
kierunek w którym zdążamy 
ma sens, bo  ta inwestycja 

zwróci się z nawiązką. 
 Właściwym podejściem na ograni-
czenie bezdomności zwierząt jest 
rozejrzenie się dookoła i zaangażo-
wanie się w istniejący problem.  
Utwórzmy  grupę wsparcia, aby po-
móc gminie w realizacji zadania. 
Wszystkich, którzy mają serce dla 
zwierząt, prosimy o kontakt pod nr 
tel. Urzędu Gminy - 17 22 43 018 

wew. 104.  

 Dołóżmy starań o lepsze życie 
czworonogów w naszej gminie. To 
istoty, które kochają bezwarunko-
wo. Warto, bo ich miłość nie ma gra-
nic…  

                    Halina Olszewska 

Ich miłość nie ma granic… 



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 2 (268) luty 2021 

6

Pod przejazdem kolejowym w Łańcucie 

będzie tunel za blisko 32 mln zł! 
 

W  ostatnim miesiącach trwały zabiegi o zapewnienie środków na budo-
wę tunelu pod przejazdem kolejowym w Łańcucie. 15 lutego br. Sej-

mik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę zapewniającą dodatkowe 
środki, pozwalające na podpisanie umowy z wykonawcą zaprojektowania i 
budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Łańcucie - Podzwie-

rzyńcu. 22 lutego br. ogłoszono wyniki przetargu. O kontrakt ubiegało się sie-
dem firm. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zarezerwował na ten cel 
32 mln zł. Najtańszą ofertę (wybraną do realizacji) złożyła firma Intop Tarno-
brzeg - 31 961 919 zł. Ceny pozostałych ofert: Budimex Warszawa - 32 742 

103 zł; Intop Warszawa - 43 428 463; Primost Południe - 44 903 610; Sarinż 
Warszawa - 46 669 275; Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sko-
czów - 56 191 303 zł oraz konsorcjum Swietelsky Rail Polska (Kraków) oraz 
Swietelsky AG Linz Austria - 80 729 205 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wybrana firma będzie więc musiała przy-
gotować kompleksową dokumentację projektową, uzyskać decyzję o uwarun-
kowaniach środowiskowych, decyzję ZRID oraz zrealizować same roboty bu-
dowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 marca 2023 r.  
 Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żołynia Nr XIII/120/2020 z dnia 9 marca 
2020 r. Gmina Żołynia będzie partycypować w przedsięwzięciu budowy tu-
nelu, udzielając dotacji celowej samorządowi województwa w wysokości 
200 tys. zł. Pomoc dla województwa związana jest z położeniem Żołyni w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 877, na której to ma pojawić się bezkolizyjne 
skrzyżowanie z linią kolejową. Inwestycję mają wesprzeć również pozostałe 
samorządy powiatu łańcuckiego (z wyjątkiem Gminy Markowa). 
 W tym kontekście warto zaznaczyć, że od połowy 2023 r. w pełnym kształ-
cie ma funkcjonować Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, której pierwsze kursy 
(m.in. wahadłowy Rzeszów - Łańcut - Przeworsk) ruszyły z początkiem stycznia 
br. Cieszy perspektywa, że w ciągu najbliższych lat znacząco poprawi się ja-
kość skomunikowania Gminy Żołynia z Łańcutem, Rzeszowem oraz ośrodkami 
miejskimi objętymi zasięgiem PKA.  

Waldemar Natoński 

Schemat lokalizacji bezkolizyjnego skrzyżowania i tunelu pod przejazdem kole-
jowym w Łańcucie - Podzwierzyńcu. Po lewej stronie zdjęcia wjazd na rondo 

od strony Żołyni. Na prawo od ronda widoczny budynek sklepu „Majster” 

T radycyjnie na przełomie roku 
podajemy statystykę dotyczącą 

ludności naszej gminy.   
 Według danych z rejestru miesz-
kańców na koniec roku 2020 r. było 
nas 7137 osób. W stosunku do koń-
ca grudnia 2019 r. ubyło w gminie 3 
mieszkańców. Z miejscowości gminy 
jedynie Smolarzynom przybyło 
mieszkańców (+19), największy spa-
dek odnotowano dla Brzózy Stadnic-
kiej (-14). Wg stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r. na pobyt stały za-
meldowanych było 7068 osób, cza-
sowo - 69. W ubiegłym roku urodziło 
się 85 dzieci, zmarło 90 osób. W sto-
sunku do roku 2019 ubyło wyniósł 5 
osób. Wcześniej sytuacja przedsta-
wiała się następująco: 2017 minus 6 
osób; 2018 +16; 2019 + 17. 

Waldemar Natoński 

GMINA ŻOŁYNIA 

liczy 7137  

mieszkańców 

Wesprzyj 1% podatku 

Stowarzyszenie PMST 

rewitalizujące  
Ochronkę w Żołyni 

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Mło-
dzieży Specjalnej Troski w Łańcucie 
jest Organizacją Pożytku Publiczne-
go działającą na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, prowadząc m.in. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bia-
łobrzegach. 
 W 2020 r. przejęło od Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek nierucho-
mość domu zakonnego – dawnej 

Ochronki w Żołyni. Stowarzyszenie 
zamierza przeprowadzić gruntowny 
remont obiektu, celem uruchomie-

nia w nim domu opieki dla osób nie-
pełnosprawnych. 
 Wesprzeć ten cel można przeka-
zując 1% podatku dochodowego. 
 KRS Stowarzyszenia: 0000026514 
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Ze  świata 

kolekcjonerów 
 

B roń jest jedną z tych dziedzin 
kultury materialnej człowieka, 

która w dużym stopniu decydowała 
o jego rozwoju.  Od czasów najdaw-
niejszych służyła w myślistwie jak 
również w walce zaczepnej i obron-
nej.  W miarę rozwoju cywilizacji 
otrzymywała też nowe funkcje, sta-
wała się symbolem panowania, zna-
kiem władzy, urzędu, obiektem ce-
remonialnym i reprezentacyjnym. 

Zawsze łączyła się ze sztuką, zdob-
nictwem i poddawana była licznym 
zabiegom artystycznym. Występo-
wała nie tylko w czasie wojny, ale 
też w czasie turniejów, pojedynków, 
w sporcie, tańcu i teatrze.  Jako twór 
o rozmaitych funkcjach broń była 
zawsze przedmiotem zainteresowa-

nia różnych osób: wykonawców i 

właścicieli. Potem zaś historyków 
wojskowości, archeologów, history-
ków kultury materialnej, kolekcjone-
rów. 
 Jako jeden z licznej rzeszy kolek-

cjonerów amatorów chciałem przed-
stawić kilka egzemplarzy z mojej 
kolekcji. Na koniec cytat z encyklo-

pedii staropolskiej: „Szabla należała 
do tzw. broni białej czyli siecznej, za 
pomocą której Polacy odnosili wiele 
zwycięstw. Stała się więc ukochaną 
bronią narodu, którą rycerz polski 
oddawał w boju jeno z życiem. Sto-
sunek, jaki razem zachodzi między 
Polakiem a jego szablą nie powtarza 
się u innych narodów.” (Zygmunt 

Gloger). 

 

Historia 

jednego eksponatu 
 

W  dniu 17.III.1945 r. Stowarzy-

szenie Teatr Amatorski 

„Lutnia” w Łańcucie wystąpił z pre-
mierą przedstawienia „Zemsty” 
Aleksandra Fredry w sali „Sokoła”, 
którą wyremontowano po zniszcze-
niach wojennych. „Zemstę” grano 
od 17.III do 8.IV.1945 r. osiem razy 

oraz powtórzono w dniach 19-22.III.  

1945 r. pięciokrotnie z udziałem zna-
komitego artysty Ludwika Solskiego.  

W czasie jednego z pobytów w Łań-
cucie Ludwik Solski obchodził  
70-lecie pracy scenicznej. W czasie 

pojedynku z Cześnikiem pękła Sol-
skiemu karabela, która była własno-
ścią Pana Mariana Zachoszcza. Kara-
bela złamana przez Solskiego znaj-
duje się obecnie w mojej własnej 
kolekcji broni białej. Nabyłem ją po 
śmierci Mariana Zachoszcza, który 
dopóki żył za żadne skarby nie chciał 

pozbyć się cennych pamiątek, z któ-
rymi przybył do Łańcuta z dawnych 
kresów wschodnich II-giej Rzeczpo-

spolitej. Marian Zachoszcz to postać 
niezwykle barwna, przedwojenny 

kawalerzysta, przywiózł też ze sobą 
szablę i pikę ułańską (znajdują się w 
moich zbiorach). Marian zatrudnio-

ny został przez założyciela i pierw-
szego dyrektora szpitala w Łańcucie 
Dra Duhla, jako ogrodnik i prowa-

dzący gospodarstwo przyszpitalne, 
w którym były sarny, pawie, barany, 
króliki i koń siwek. Wiele krzewów i 
drzew w parku przyszpitalnym posa-

dzonych zostało jego ręką. Był akto-
rem amatorskiego teatru „Lutnia” i 
znakomitym recytatorem. Z pamięci 
recytował dowolną księgę Pana Ta-
deusza. 

Stefan Rachwał 
 

Prezentujemy Państwu niecodzienny i bardzo ciekawy artykuł, który przekazał do naszej gazety  
dr Stefan Rachwał. Jest znany Żołyniakom jako znakomity lekarz, ale tylko nieliczni wiedzą, że od 

wielu lat jest pasjonatem i kolekcjonerem broni białej. Z tym większą radością prezentujemy krótki 
artykuł na temat roli broni białej w historii Polski oraz ciekawostkę dotyczącą naszego regionu. 

XVIII wieczna karabela 

Mariana Zachoszcza 

Szable ozdobne i paradne 
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K aplice i kapliczki występują w 
wielu religiach całego świata. 

Ponieważ są one w pewnym sensie 
miniaturami świątyń, to w nich czło-
wiek od wieków upatruje spotkania 
z Bogiem. Choć na naszych terenach 
tradycja stawiania kapliczek pocho-

dzi z początków państwa polskiego, 
to część badaczy wskazuje na pocho-
dzenie kaplic słupowych od słupów 
kultowych pogańskich plemion ru-
skich. Rozróżnia się między innymi 
kaplice przykościelne, cmentarne, 
grobowe, szpitalne. Wśród nich mo-
żemy wyróżnić – drewniane, muro-

wane, monolityczne. Od XVI wieku 

coraz więcej kaplic wznoszono w 
formie słupów, zwieńczonych figurą 
Madonny, Chrystusa, świętych czy 
żelaznym krzyżem. Pochodzenie te-
go typu sięga czasów antyku, zaś 
forma słupa symbolizuje oś świata 
łączącą świat ziemski ze światem 
boskim. Kapliczki i krzyże umieszcza-
no zazwyczaj w centrum wsi lub 

miasta oraz na jego granicach i przy 

drogach, by zabezpieczyć przed 
wtargnięciem sił obcych i wrogich 
jego mieszkańcom, a z drugiej strony 
by witać i żegnać podróżnych oraz 

rodaków opuszczających rodzinne 
strony. Kapliczki i krzyże stawiano 
również w konkretnym miejscu aby 
odpędzić diabła i złe moce oraz aby 
ta ziemia była uświęcona i dawała 
obfite plony. Fundowano je z róż-
nych przyczyn: jako wota za otrzy-

mane łaski (najczęściej wyzdrowie-
nie, ocalenie od śmierci, narodziny 
dziecka, powrót z wojny), jako bła-
galne (o urodzaj, pomyślność, obro-
nę przed złem), ale również jako 
zadośćuczynienie za popełnione 
zbrodnie. Stawiane w miejscach 

zbrodni miały odstraszać złe duchy 
od pobożnych ludzi. 

 W żołyńskim pejzażu także nie 
brakuje kaplic i kapliczek. Jedna z 

nich znajduje się na końcu ulicy 
Smolarskiej. Na niewielkim pagórku 
po prawej stronie, na rozstaju czte-

rech dróg wznosi się ceglana kaplicz-
ka zwieńczona żeliwnym krzyżem.  
Kapliczka ta została ufundowana po 
pierwszej wojnie światowej przez 
Wojciecha Kurasa (1884-1934). Ro-

dzina i znajomi zapamiętali go jako 
osobę pracowitą, pobożną i otacza-
jącą opieką nie tylko rodzinę i przy-
jaciół, ale również potrzebujących. 

Znany jest przykład jak zakupiwszy 
dla córki bardzo drogie oficerki na 
zimę, oddał je żebrzącej kobiecie, 
która zapukała pewnego zimowego 
dnia do jego domu, zaś córce zamó-
wił u szewca następną parę. Był on 
właścicielem długiego pasa pola cią-
gnącego się na prawo od skrzyżowa-
nia dróg na końcu ulicy Smolarskiej, 
aż do Potoka. Wiedząc, iż na jego 
terenach jest odpowiednia ziemia, 

założył tam cegielnię, która znajdo-
wała się kilkaset metrów od leśnej 
krzyżówki. Po pierwszym wypale w 
nowej cegielni, okazało się iż jest to 
cegła bardzo dobrej jakości. Dlatego 
Wojciech postanowił, jako wotum 
wdzięczności Bogu, z pierwszych 
cegieł zbudować kapliczkę na po-
czątku swojego pola. Innym jego 
darem było przekazanie drewna na 
dach oraz kolejnych partii cegieł na 
budowę kościoła p.w. św. Sebastia-
na i św. Marii Magdaleny w Sarzy-
nie. Świątynię budowano w latach 
1928 - 1935. Wojciech nie dożył jej 
poświęcenia ponieważ zmarł młodo 
w wieku zaledwie 50 lat. Po jego 

śmierci cegielnię przejął Antoni 
Wnęk ze spółką. W późniejszych la-
tach kapliczką opiekowali się Roman 
Młynek oraz rodzina Bosaków. Po 
cegielni nie został niemal żaden ślad, 
natomiast kapliczka stoi do dnia dzi-

siejszego.  

 Omawiana kapliczka należy do 
typu kaplic słupowych. Na szerokim 
fundamencie na planie kwadratu 

wznosi się masywna podstawa w 
formie graniastosłupa. Jej górna 
część jest węższa i ozdobiona nie-
wielką wnęką zwieńczoną półkolem, 
w której dawniej była ustawiona 
mała figurka. Całość wieńczy żeliwny 
krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa. 
Niestety nie wiadomo gdzie krzyż 
został wykonany, ale z bliska widać 
iż był to dobry i precyzyjny warsztat 
odlewniczy. Stylistycznie i formalnie 

należy do licznej grupy krzyży cmen-
tarnych. Jego plastyka podkreśla 
wewnętrzne zróżnicowanie i bogac-
two wyrażonych treści. W swej for-
mie jest to krzyż pełny na cokole, z 

O krzyżu na rozstajach dróg 
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prostymi ramionami dekorowanymi 

wicią roślinną i zakończonymi drob-
nymi muszlami. U dołu w niewielkiej 
niszy otoczonej liśćmi akantu, unosi 
się anioł trzymający w ręku Arma 
Christi, czyli narzędzia Męki Pań-
skiej, tj. kielich i krzyż. Nad nim w 
otoczeniu bujnej roślinności stoi 
mocno zamazana postać w krótkiej 
tunice z dłońmi złożonymi do modli-
twy. Choć bardzo nieczytelna, to 
zgodnie z analogiami prawdopodob-

nie jest to figura modlącego się 
anioła. Nad nią wąż symbolizujący 
szatana z głową wzniesioną w kie-
runku Chrystusa. W pysku trzyma 

bliżej niekreślony przedmiot, być 
może jabłko, którym skusił Ewę w 
raju. Nad wężem widać ludzką czasz-
kę i skrzyżowane piszczele. Jest to 
częsty motyw w sztuce, gdyż jak 
chce starochrześcijańska tradycja, 
Chrystus miał zostać ukrzyżowany 
dokładnie nad grobem pierwszego 
człowieka. Dlatego niejednokrotnie 
w wyobrażeniach pod krzyżem leży 
lub stoi właśnie Adam lub umiejsco-
wiona jest czaszka i skrzyżowane 
piszczele, jako pamiątka grobu Ada-
ma. Ciało Chrystusa przybite do 
krzyża, z głową opartą na prawym 
ramieniu i twarzą wpatrzoną w nie-
bo. Stopy ma skrzyżowane i przybite 
jednym gwoździem. Perizonium, 
czyli przepaska na biodrze, jest bo-

gato drapowana i spięta w węzeł na 
lewym boku. Nad jego głową wyraź-
nie widoczna szarfa z napisem 

"INRI". 

 Kapliczka, narażona przez lata na 

cień pobliskich drzew, wilgoć i zanie-
czyszczone powietrze, z czasem ule-

gła zniszczeniu. Korozja dotknęła lica 
cegieł i zaprawę, która miejscami 
zaczęła wypadać. W obrębie funda-
mentów pojawił sie grzyb. Również 
żeliwny krzyż został mocno nadwy-
rężony zębem czasu. Jednak starano 
się go ratować, o czym świadczy kil-
ka wtórnych warstw przemalowań.  
Jesienią 2020 roku, dzięki zaangażo-
waniu wielu osób, przystąpiono do 
konserwacji kapliczki. Projekt opra-

cował prof. Janusz Smaza z Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Za 
zgodą właściciela gruntu, czyli Lasów 
Państwowych, oczyszczono okolice 
kapliczki z najbliższych drzew i gałęzi 
oraz wyplantowano teren wokół. W 
efekcie kilkumiesięcznych prac ka-
pliczka odzyskała dawny wygląd oraz 
została zabezpieczona na dalsze la-

ta. Kolejno odkopano i oczyszczono 

fundamenty, usunięto stare spoiny. 
W pracach konserwatorskich użyto 
systemu BASF. Zaizolowano funda-

menty preparatem hamującym 
wchłanianie wilgoci, ale jednocze-
śnie pozwalającym odparowywać 
wodzie. Okolice przykryto folią, ob-
sypano piaskiem. W części naziem-
nej wycięto stare fugi oraz uzupeł-
niono nowe. Całość pokryto środ-
kiem odprowadzający wilgoć na ze-
wnątrz. W cegłach uzupełniono licz-
ne ubytki, następnie je przeszpa-
chlowano. Całość pokryto środkiem 
bakteriologiczym, zaimpregnowano i 

zabezpieczono przed wchłanianiem 
wilgoci. Konserwacji został również 
poddany żeliwny krzyż. Usunięto z 
niego kilka warstw, łącznie z  reszt-
kami oryginalnej farby bitumicznej. 

Na oczyszczoną powierzchnię nało-
żono farbę podkładową, nawierzch-
niową oraz mazerunek podkreślają-
cy detale i strukturę rzeźby. Teren 
wokół kapliczki został otoczony ce-
głą klinkierową, wyłożony włókniną 
oraz wysypany specjalnym kamie-

niem czeskim, podobnym w swej 

strukturze i kolorze do cegły. Całość 
otaczają żeliwne słupki i łańcuchy 
wykończone mazerunkiem analo-
gicznym jak na krzyżu. 
 Dziś, tak jak i dawniej, zgodnie z 
dawnym ludowym zwyczajem, pod 

odnowioną kapliczką stoją kwiaty 
oraz pali się światło. 

 

Monika Jagustyn-Tokarz 

GMINA ŻOŁYNIA na łamach nowych publikacji 
 

W  ostatnim czasie ukazał się album „Gmina Rak-
szawa i okolice”. Na jego kartach prezentowana 

jest również Gmina Żołynia. Znaleźć można w nim takie 
perełki jak opis spotkania z Wincentym Witosem na rak-
szawskich błoniach, w którym uczestniczyło 20 tys. ludzi, 
i na który z Brzózy Stadnickiej przybyło czwórkami 730 
osób. W imieniu młodzieży wiejskiej Witosa witała dele-
gatka z Brzózy Stadnickiej (!). Album do pobrania w sie-
ci: www.tinyurl.com/11zws4qv 

 Ukazał się również przewodnik po kolbuszowskim 
skansenie, a w nim opis 4 obiektów przeniesionych z 
terenu Gminy Żołynia (z Żołyni: młyn wodny, zagroda, 
dom - siedziba Urzędu Gminy Żołynia-Wieś w pocz.  
XX w.; z Brzózy Stadnickiej: zagroda). 

Waldemar Natoński 
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R ozdział, w którym pojawia się 
Żołynia, może zaczynać się 

znajomo dla tych, którzy dzieciństwo 
spędzili w jej centrum: „Moje małe 
miasto Żołynia w południowo-

wschodniej Polsce było cudownym 
miejscem dorastania. Latem mogli-

śmy się bawić wśród wielkich pól, 
pełnych traw i dzikich kwiatów. Zi-
mą, kiedy w miasteczku zamarzał 
mały staw, moja siostra Anna i ja, 

na zmianę korzystałyśmy z pary ły-
żew, na które nasz tato mógł sobie 
pozwolić, i które nam podarował. 
Obie spędzałyśmy czas na lodowisku 
dopóki słońce nie zaszło.” Mamy 

takie wspomnienia? 

 „All That Matters” w oryginale, 

w formie e-booka można kupić za 
pośrednictwem usługi Google Play. 
Książka ukazała się również po pol-
sku, pod tytułem „Wszystko, co waż-
ne” i dostępna jest w żołyńskiej bi-
bliotece. 

   Czyta się świetnie. Z uwagi na licz-

ne perypetie bohaterek mamy cały 
przekrój emocji. Jest i nostalgicznie, 

i wzruszająco, i często bardzo za-
bawnie. Rozmowy Jennifer 

z nowojorskim psychoterapeutą ba-
wią do łez. Jest też bardzo refleksyj-
nie i budująco, w końcu tytuł książki 
zobowiązuje, a odnosi się do tego, 
co naprawdę w życiu ważne. Pewną 
kontynuacją konceptu książki jest 
anglojęzyczny podcast prowadzony 
przez jej autora również pod nazwą 

„All That Matters”, dostępny m.in. 
w serwisie Spotify. 

    Jak to się stało, że Żołynia trafiła 
na karty bestsellerowej powieści? 
Na zapytanie Waldemara Natońskie-
go - Sekretarza Gminy Żołynia, Jan 
Goldstein odpisał tak: „(…) Tak, mia-
łem krewnych z Polski, jednak wy-

brałem Żołynię, jako miejsce, które 
będzie reprezentować wiele wiosek 
i miast, na które rodziny w Ameryce 

mogą wskazywać jako miejsce po-
chodzenia ocalałych oraz tych, któ-
rzy przeżyli wielką tragedię, ale od-
rodzili się w kolejnych pokoleniach. 

Jestem bardzo dumny, że mogłem 
umieścić Twoje cudowne miasto 

w mojej powieści, i w ten sposób 
uczcić tę społeczność i jej bogatą 
historię. (…) Dziękuję za kontakt 
ze mną i ślę najlepsze życzenia dla 
Ciebie i wszystkich Żołyniaków. (…)” 

   Autor „Wszystkiego, co ważne” 
jest człowiekiem wielu aktywności. 
Zainteresowanych szczegółami odsy-
łamy do strony internetowej pod 
adresem: www.jangoldstein.com 

Dość wspomnieć, że jego prace zo-
stały przetłumaczone na kilkanaście 
języków obcych i znalazły się na Hot 
List New York Timesa. Jest autorem 

bestsellerów literatury faktu i litera-
tury pięknej, w tym trzech powieści: 
„All That Matters”, „The Prince of 
Nantucket” i „The Bride Will Keep 
Her Name”, obecnie rozwijanych 
jako film. W tym kontekście puszcza-
my wodze fantazji i już widzimy Żo-
łynię jako lokację hollywoodzkiej 
produkcji filmowej. Niekoniecznie 

musi pozostać to w sferze marzeń, 
bo Jan mieszka i tworzy w Los Ange-

les, a zaproszenie do Żołyni już przy-
jął. 

 Red. 

 

PS. Temat  ŻOŁYNI w bestsellerze 

podjęły portal Łańcut Gada  
oraz Polskie Radio Oddział Rzeszów 

ŻOŁYNIA w literackim bestsellerze 

 Los Angeles, Nowy Jork i ŻOŁYNIA – to miejsca akcji bestsellerowej po-

wieści Jana Goldsteina „All That Matters”. Książka ukazała się także po pol-
sku, w serii wydawniczej „Zapach pomarańczy” oferującej czytelnikom lite-
raturę pełną dobrej energii, uczącą odnajdywać piękno w codzienności 
i doceniać rzeczy na pozór zwykłe, oczywiste. Gabby, jedna z dwu głównych 
bohaterek książki, pochodzi z Żołyni i to miasteczko wspomina 

w rozmowach z Jennifer - wnuczką, którą ze szponów beznadziei i depresji, 

chce uratować do życia.  

http://www.jangoldstein.com
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KGW Brzóza Stadnicka, od lewej 
Bernadeta Dołęga, Stefania Kuźniar 

KGW Kopanie, od lewej: Genowefa Florek, 

Wiesława Pawul, Maria Majkut, Grażyna Burda 

KGW Smolarzyny, Klub Miłośników Wsi Smolarzyny,  
od lewej: Władysława Buszta, Agnieszka Panek 

Stowarzyszenie Kobiet w Żołyni, od lewej Stowarzyszenie Kobiet w Żołyni, od lewej   
Katarzyna Sierzęga, Agnieszka KusKatarzyna Sierzęga, Agnieszka Kus  

T łusty czwartek to jedna z naj-
chętniej kultywowanych w na-

szym kraju tradycji. Trudno jest zna-

leźć osobę, która by w tym dniu nie 
zjadła chociaż jednej słodkości. 
Szczególnie chętnie degustowane są 
wówczas faworki (chrusty), pączki 
czy tak zwane róże karnawałowe. 
Tłusty czwartek związany jest z Wiel-
kanocą, a ściślej mówiąc – z Wielkim 

Postem, który ją poprzedza. Dzień 

ten bowiem rozpoczyna ostatni ty-

dzień karnawału. W związku z tym, 
że sama Wielkanoc jest świętem 
ruchomym, również wszystko to, co 
z nią związane, nie ma wyznaczonej 
dokładnej daty w kalendarzu. Tłusty 
czwartek może zatem wypaść w 
dniach pomiędzy 29 stycznia a 4 
marca. A jak było w tym roku? Otóż 
to kulinarne święto przypadło na 11 
lutego. Aby zachęcić do samodziel-

nego wykonania przysmaków tłusto-
czwartkowych, GOK Żołynia nagrał 
krótkie filmiki z instruktarzem. Swo-
im doświadczeniem podzieliły się 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich i 
Stowarzyszeń z terenu gminy Żoły-
nia. Tak powstały 4 nagrania, które 
opublikowano na stronach interne-

towych GOK Żołynia i UG Żołynia. 
Wystarczyło przejrzeć film, zapisać 
składniki i zabrać się do pracy. 
 Mamy nadzieję, że te smakowite 
„ściągi” zachęciły niejedną osobę do 
spróbowania własnych sił w dziedzi-
nie kulinarnej, a wszystkie próby 
były udane i wyjątkowo smaczne! 

Janina Puchalik  

Zapusty, zapusty...  

usmaż oponki, róże i chrusty! 

Kultura 
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Feryjne wyzwania 

z GOK-iem 

W  tym roku wszystko jest inne. 

Nauka  nie przypomina już 
szkoły sprzed roku. Podobnie było i z 
feriami  zimowymi.  Zamiast zaprosić 
dzieci do GOK-u, zajęcia odbywały 
się on-line. Był to szereg wyzwań na 

każdy dzień udokumentowany zdję-
ciem przesłanym na adres e-mail 

Domu Kultury. Oto lista zadań: 
 7 stycznia (czwartek) - Wesoła 
kanapka - wykonaj 3 różne radosne 
kanapki, 

 8 stycznia (piątek) - Łamigłówka 
językowa - ułóż jak największą ilość 
słów z wyrazu: WYIMAGINOWANY, 
 11 stycznia (poniedziałek) - Mój 
feryjny pokój - wykonaj zimową de-
korację swojego pokoju, 
 12 stycznia (wtorek) - Prezent dla 

Babci i Dziadka - wykonaj samodziel-

nie wyjątkowy prezent dla bliskich, 
 13 stycznia (środa) - Witajcie w 

mojej bajce - przebierz się za ulubio-
ną postać z bajki, 
 14 stycznia (czwartek) - Mój in-
strument muzyczny - wymyśl, wyko-
naj i nazwij instrument muzyczny, 

 15 stycznia (piątek) - Jaka zima - 

taki bałwan - wykonaj bałwana z 
materiałów jakie posiadasz w domu 
(praca może być płaska lub prze-
strzenna). 

 Dla osób, którym było mało, przy-

gotowano dodatkową listę zadań, z 
której również skorzystały dzieci. 
 Wszystkie prace można podziwiać 
w galerii  na stronie internetowej 

GOK Żołynia. Zapraszamy do podzi-
wiania prac, pomysłów i zaangażo-
wania dzieci w czasie wolnym. 

Janina Puchalik 

W ykorzystując śnieżną aurę 
Gminny Ośrodek Kultury w 

Żołyni ogłosił konkurs na ulepienie 
bałwana lub „coś innego”.  Miesz-
kańców Żołyni nie trzeba było nama-
wiać do wyjścia z domów i wspólnej 
zabawy na śniegu. Na konkurs nade-
słali bardzo pomysłowe, autorskie 
wersje bałwanów i śnieżnych bu-
dowli. Jurorem w konkursie mógł 
być każdy kto posiada konto na Fb 
ponieważ liczyły się tzw. lajki. Naj-
więcej głosów przyznano: 
 I miejsce – Liliana Drozd – 436 

lajków; II miejsce – Gabriela Przyby-

ło – 321 lajków; III miejsce – Kinga i 

Piotr Sołek – 296 lajków. 
 

 Gratulujemy nie tylko zwycięz-
com, ale wszystkim uczestnikom 

naszego konkursu za pomysłowość i 
zaangażowanie. 

 

Janina Puchalik 

Ulepimy dziś bałwana? A może coś innego! 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Blanka Baj Błażej Baj 
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J uż ponad rok temu można było 
zauważyć w naszej gminie zwięk-

szoną ilość ludzi biegających czy 
uprawiających Nordic Walking. W 
związku z tym w Sylwestra 2019 na 
facebook’u Łukasz Cieśla 
zaproponował wspólne 
spotkanie pod choinką na 
żołyńskim Rynku, aby zre-
generować organizm po 
sylwestrowej nocy. Takim 

sposobem w Nowy Rok 

2020 spotkało się pięciu 
żołyńskich biegaczy i pod-
czas wspólnej przebieżki 
postanowili działać i po-
wołać realnie do życia 
Żołyńską Grupę Biegową 
„ZOŚKA”. Żołyniakom chy-
ba nie trzeba tłumaczyć 
skąd nazwa - Pani Zofia 

Turosz to ikona biegów 
długodystansowych i ro-
dowita Żołynianka, stąd 
nazwa na jej cześć. Za cel 
obraliśmy integrację żo-
łyńskiej (i nie tylko!) spo-
łeczności chcącej aktyw-
nie biegowo spędzać swój 
wolny czas. 

 Założyliśmy grupę na 
Facebook’u, zaczęliśmy się umawiać 
na wspólne spotkania biegowe, jak 
również odbyło się kilka spotkań 
organizacyjnych, aby wybrać logo 
oraz wzór strojów dla grupy. Jeszcze 
w styczniu odwiedziliśmy biegowo 
sztab WOŚP w LO w Żołyni oraz zali-
czyliśmy pierwszy wspólny bieg ma-
sowy „Zimowa Poniewierka” w Brzó-
zie Królewskiej – wzięło w nim 
w sumie udział 9 członków grupy na 
dystansach 10 km oraz półmaratonu 
(21,097 km). Pomimo często nienaj-
lepszej pogody w styczniu i lutym 

spotykaliśmy się jeszcze kilkunasto-
krotnie na wspólnych przebieżkach.  
1 marca przyszła okazja zaprezento-

wać nowo zakupione stroje i na 
sportowo uczcić Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Pośród dziesiątek 
tysięcy biegaczy w całej Polsce byli-
śmy także i my, dość licznymi grupa-

mi wzięliśmy udział w biegach w 
Bliźnie i w Przeworsku. W tym dniu 
udaliśmy się również z wizytą do 
Pani Zofii Turosz, aby wręczyć jej 
naszą grupową koszulkę. Krótka wi-
zyta odbyła się w bardzo miłej at-
mosferze, Pani Zosia była bardzo 
zadowolona z otrzymanego prezen-

tu.  

 W planach na kolejne miesiące 
mieliśmy pomoc w organizacji bie-
gów Zośki Turosz w Leżajsku i w Żo-
łyni, jak również działania zmierzają-
ce do założenia stowarzyszenia. Nie-
stety w marcu przyszła pandemia, 
lockdown dotknął również biegaczy i 
nasze wspólne spotkania w szerokim 

gronie jak i biegi masowe zostały 
zawieszone. Jednak każdy kto miał 
chęci starał się biegać indywidual-
nie,  a znaleźli się i tacy którzy pomi-
mo przeciwności losu zrobili 60 
okrążeń własnego ogrodu! 
Z racji odwołania imprez biegowych 
pojawiły się wydarzenia wirtualne, 
braliśmy udział w charytatywnych 

biegach „Wings For Life”,  Bieg Ko-
biet „Zawsze Pier(w)si” (o tym biegu 

można było przeczytać w FiR) czy 
„Bieg dla Życia”. 
 Po kilku miesiącach mniejszej 
aktywności, w lipcu w dniu uro-
dzin Pani Zofii ruszyliśmy 
z grupową akcją „82 km na 82 
urodziny” – idea była prosta, na-
leżało w ciągu 2 miesięcy 
w sumie przebiec 82 km i udoku-

mentować je na facebookowej 
grupie. Jak się okazało każdy po-
trzebował takiej mobilizacji, wie-
le osób z chęcią ruszyło do poko-
nywania kolejnych kilometrów i 
finalnie challenge ukończyło 16 
osób! Biegaliśmy zarówno w Żo-
łyni i okolicach, na wakacyjnych 
wyjazdach w górach i nad mo-
rzem czy też na emigracji. Udało 
się także kilkukrotnie spotkać na 
wspólnych przebieżkach. Podczas 
wyzwania padały także kolejne 
rekordy, niektórzy przebiegli 
swoje pierwsze 10 km, niektórzy 
półmaraton, a zdarzyło się rów-
nież przebiegnięte 54 km w nie-

całe 6 h!  
 W drugiej połowie roku, pomimo 
niełatwej sytuacji, organizatorom 
udało się przeprowadzić kilka bie-
gów masowych, w których nasi 
członkowie wzięli udział: 
 - w sierpniu Biegi Hrabiego w Łań-
cucie - 7 osób 

 - we wrześniu Półmaraton Rze-
szowski – 5 osób 

 - w październiku Blizna Pólmara-
ton i Bieg na 5 km – 6 osób 

 Od czasu do czasu udawało się 
także wspólnie pobiegać w grupo-
wym gronie. W listopadzie uczcili-

śmy Święto Niepodległości z mocną 
symboliką daty - poprzez przebie-

Rok działalności 
Żołyńskiej Grupy Biegowej „ZOŚKA” 

Pierwszy wspólny bieg - 01.01.2020 
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gnięcie 11 km w dniu 11.11 o godz. 

11 w gronie 11 osób. Po nadejściu 
zimowych miesięcy wróciły wspólne 
zimowe biegania ze startem koło 
choinki na Rynku, co prawda nie tak 

liczne ze względu na obecną sytu-
ację, ale lepsze to niż nic.  
 Styczeń rozpoczęliśmy oraz za-
kończyliśmy biegowo. W dniu 1 

stycznia 2021 r. spotkaliśmy się 
zgodnie z tradycją przy choince na 
żołyńskim Rynku, by aktywnie wkro-
czyć w nowy rok. Było szampańsko, 
biegowo, ale przede wszystkim na 

wesoło! Była to nasza rocznica, gdyż 
01.01.2020 rozpoczęliśmy wspólną 
działalność w praktyce. Natomiast w 
ostatnim dniu stycznia Żołyńska Gru-

pa Biegowa zagrała z WOŚP poprzez 
włączenie się do akcji biegowej 
„Policz się z cukrzycą”. Dość liczną 
grupą przebiegliśmy wspólnie wy-
magane 5km po żołyńskich drogach. 
Cały dochód z opłaconych wpiso-
wych trafił do Orkiestry, a dzięki 
ogólnopolskiemu sponsorowi biegu 
każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy pakiet biegowy z medalem 

i koszulką, w których to zaprezento-
waliśmy się podczas biegu.  
 Ostatnio korzystając z aury polu-
biliśmy biegi w nocnej zimowej le-
śnej scenerii, w świetle czołówek i 
białego puchu, mają one specyficzny 
klimat i każdy kto spróbował jest 
bardzo zadowolony i nie może do-
czekać się kolejnych spotkań.  
 Aktualnie w grupie aktywnych jest 

ponad 20 osób. Wszyscy liczymy, że 
koronawirus wkrótce odpuści i bę-
dziemy mogli częściej spotykać się w 
jak największym gronie, a także brać 
licznie udział w zawodach dumnie 
reprezentując „ZOŚKĘ”.  
 Jeżeli biegasz, lub chcesz biegać - 
dołącz do nas na facebook’u i dzia-
łajmy wspólnie! 

Żołyńska Grupa Biegowa „ZOŚKA” 

Z wizytą u p. Zofii Turosz 

Kolejne noworoczne spotkanie - 01.01.2021 
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  SPORTOWY CICER CUM CAULE 

   - cz. III (postscriptum do 75-lecia LICEUM) 

Mieczysław Filip, 1953. Mieciu, jesz-

cze w styczniu miałem Cię w swoim 
kajecie BEZ RAMEK! Widzę Cię  jak 
biegniesz na 400 m (stadion „Tęczy” 
Mielec - 1972), padasz półprzytom-
ny za metą z rekordem szkoły. Ta-
kich chwil się nie zapomina! Żal, że 
Cię nie ma już wśród nas! 
 

PRZYPOMNIENIE: 

 

     1. W pierwszej i drugiej części 
artykułu „Cicer cum caule” wspo-
mniałem o przesłankach jakimi  kie-
rowałem się podejmując zamiar na-
pisania „kilkunastu zdań” o sporcie 
licealnym na przestrzeni 75-lecia 

istnienia LICEUM. W części drugiej 
(styczniowej) napisałem: „...tym-

czasem przedsięwzięcie przerosło 
moje wyobrażenia, tak dużo pojawi-
ło się wątków...” 

     Dzisiaj, po kilkunastu telefonicz-

nych rozmowach z absolwentami, 

sympatykami sportu, działaczami 
społecznymi, nauczycielami WF oraz 
miesięcznym przygotowywaniu ok. 
30-40 stron najróżniejszych zapi-
sków w brudnopisie wiem jedno: 
ZADANIE JEST NIEWYKONALNE! 

     Po prostu zakres aż 75-ciu lat, 

różnorodność tematyki jaką należa-
łoby poruszyć, ogrom materiałów 
jakimi dysponuję po 46-ciu latach 

pracy (są to całe sterty najróżniej-
szych komunikatów, protokołów, 
wykazów, sprawozdań, zeszytów, 
wycinków prasowych, zdjęć  itp.), 
duża liczba dyscyplin sportu w jakich 
startowało LICEUM (siatkówka dz. i 
chł., koszykówka dz. i chł., p. ręczna 
dz. i chł., p. nożna chł., biegi przeła-
jowe ind. i sztafetowe, tenis st., sza-

chy ind. i drużynowe, badminton, 
kolarstwo, pływanie, lekkoatletyka, 
gimnastyka, strzelanie, wielobój 
sprawnościowy chłopców, różne 
turnieje jak single, miksty, dwójki, 

turnieje okolicznościowe, rodzinne, 
ligi szkolne itp.) tworzy materiał do 
napisania dość obszernej publikacji 
rozmiaru książki. Sądzę, że nie jest 
to zadanie na jeden rok. 

     Dla uzmysłowienia mnogości tych 
materiałów napomknę, że np. w jed-
nym tylko roku 1984 pierwszy zespół 
siatkarek rozegrał 78 oficjalnych 
spotkań, a wszystkie zespoły MKS 
Żołynia rozegrały ich ok. 180. Staty-
stycznie prawie jeden mecz na dzień 
nauki w roku szkolnym (tych dni jest 

ok. 200)! A gdzie jeszcze miejsce dla 

innych dyscyplin sportu, również dla 
chłopców…? 

      2. Najczęściej zapamiętujemy i 
wspominamy sportowców-herosów, 
tych którzy najdalej skakali, najszyb-
ciej biegali, najcelniej rzucali do ko-

sza itp. Rzadziej, a nawet bardzo 

rzadko, wymieniamy tych nieco bez-

imiennych, mocno zaangażowanych 

w sportowe życie szkoły czy środo-
wiska. W okresie 50-letnich bezpo-

średnich kontaktów z naszym LI-
CEUM miałem przyjemność zetknąć 
się (i często współpracować) z wielo-
ma takimi cichymi bohaterami, nie 

zawsze absolwentami LICEUM. Po-

zwólcie zatem Czytelnicy, że złożę 
ukłon w stronę osób, które w moim 
głębokim przekonaniu zasługują na 
krótką choćby wzmiankę za wkład w 
rozwój sportu młodzieżowego. Z 
racji szczupłości tych szpalt ograni-
czę się tylko do kilkunastu nazwisk. 
Szczególnie ciepło wspominam kil-
kuletnią współpracę z tercetem bli-
skich kolegów, wręcz przyjaciół:  
Janiem Nicponiem, Tadkiem Decem 

i Jasiem Jabłońskim. 
      3. W tekście stosuję imiona, ja-
kich używałem w bezpośrednich 
kontaktach z wymienianymi osoba-

mi. Słowa „nasze żołyńskie liceum” 
zastępuję w artykule jednym wyra-
zem LICEUM. 

 

ONI ZASŁUGUJĄ NA COŚ WIĘCEJ 
NIŻ KILKA SŁÓW 

 

     - Jan Nicpoń, popularny „Janiu”, 
ekonomista. Był chyba najjaśniejszą 
postacią, z jaką przyszło mi współ-
pracować w sporcie. Do dziś wspo-
minam serdeczne rozmowy z Janiem 

i jego żoną Wirginią u nich w starym 
jeszcze domu, a potem w nowym. 

Długie przegadane wieczory w moim 
pokoju w starym internacie. Nigdy i 

nigdzie nie smakowało mi tak grzane 
piwo z sokiem wiśniowym jak „U 
Tunia” w towarzystwie Jania, cza-
sem i Kazia Buszty z Kmieci 

(kończyło się na jednym piwie, kon-
tynuacja rozmowy o naszym ukocha-

nym LZS-ie odbywała się już w inter-
nacie, przy herbacie). Oczkiem w 

głowie „prezesa” (taki miał przydo-
mek od zawsze) była dokumentacja 
klubowa. M.in. za wzorcowe jej pro-

wadzenie i całokształt działalności 
nasz LZS otrzymał najwyższe wtedy 
odznaczenie z Rady Głównej - Złotą 
Omegę. Miałem zaszczyt być z Ja-
niem w 2-osobowej delegacji po 

odbiór tej nagrody w Warszawie. 
     Znakiem rozpoznawczym Jania 

była niezwykła troska o zawodników 
(stroje sportowe, transport, kontu-

zje), co bez wątpienia mogą po-
twierdzić ówczesne filary LZS-u: Fra-

nek Bejster, Leon Nykiel, Tadek Ta-

bin, Oleczek Frączek czy wspomnia-
ny Kaziu Buszta i inni. Do dziś wspo-
minają jego starania o zdobycie (dziś 
to brzmi jak żart) strojów sporto-
wych licealni lekkoatleci (m.in. Dan-

ka Urban z Lublina i Tadek Wawrza-

szek, wtedy mój sąsiad z Brzózy, dziś 
Osiedle Słoneczne) oraz liczne siat-
karki, którym prezesował przez 7-8 

lat. Pamiętam jak przeżywał zakup 
spodenek elastycznych (wtedy 

szczyt mody, ale liczyło się każdą 
złotówkę) i niebieskich elastycznych 
dresów dla siatkarek. Jak organizo-
wał spotkania z siatkarkami z okazji 
Dnia Kobiet (ciastko, goździk, kawa – 

wtedy pewnie herbata) w moim po-

koju w internacie, a potem wspólne 
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wyjście do kina „Strażak”. 
     O jego działalności i zasługach, 
również o lekkoatletach i siatkarkach 
LICEUM, można przeczytać więcej w 
obszernym opracowaniu Jacka Juchy 

i Kazimierza Kuźniara „LKS Błękit Żo-
łynia na tle rozwoju w sporcie gmi-
ny” z roku 2011. Lektura wartościo-
wa, obowiązkowa. Polecam! 
     - Tadek Walawender z Rakszawy, 

kolega klasowy Jania, lekarz wetery-

narii. Nie szczędził czasu i zdrowia 
dla swojej „Szarotki” Rogóżno, gdzie 
razem z żoną Urszulą krzewił 3 dys-
cypliny sportu: piłkę ręczną chłop-
ców, tenis stołowy, kolarstwo. Re-
prezentanci małej wioski osiągali 
wyniki w igrzyskach SP na skalę wo-
jewódzką, sztandarowa sekcja piłki 
ręcznej  mężczyzn rozgrywała mecze 
w II lidze państwowej, ewenement 
na skalę kraju. 
     - Mietek Jagustyn z Biedaczowa, 

znany w czasach licealnych jako Fe-

lek, jeden z dwójki najbliższych mo-
ich kolegów z klasy (obok Staszka 
Szczyrby, z którym siedziałem w jed-
nej ławce przez 3 lata). Nasza trójka 
brylowała w lekkiej atletyce, w grach 
zespołowych lepsi od nas byli jednak 
żołyniacy).   
    Felek po skończeniu polonistyki 
uczył w szkołach powiatu leżajskie-
go, dyrektorował kilkanaście lat w 
Brzózie Królewskiej. Tutaj mocno 
angażował się w życie sportowe, 
ukończył kursy instruktorskie z piłki 
nożnej i LA, prowadził zajęcia SKS, 
prezesował kilka lat klubowi 
„Azalia” (piłka nożna), nadal jest sze-
fem komisji rewizyjnej. Był, i jest do 
dzisiaj, współorganizatorem i uczest-
nikiem biegów przełajowych. Prze-
biegł m.in. półmaraton. Znane są 
inicjatywy biegowe tego środowiska: 
„Tropem Brzózańskiego Wilka” oraz 
„Zimowa Poniewierka”. W tym 
ostatnim, ciekawym ale trudnym, 

wydarzeniu sportowym „poniewie-

rali się” w styczniu 2020 członkowie 
Żołyńskiej Grupy Biegowej „Zośka”. 
    - Towarzyszem naszej licealnej doli 

i niedoli był rok młodszy Staszek 
Bartnik z Gwizdowa. Jak sam mówi: 

„nigdy nie byłem wybitnym sportow-
cem, ale po studiach polonistycznych 

sport młodzieżowy towarzyszył mi 
przez całe zawodowe życie”. Jego 

pasją stała się piłka ręczna. Z zespo-
łem dziewcząt z Bystrego awanso-
wał nawet do finałów ogólnopol-
skich. Z dziewczętami i chłopcami z 
Grodziska Dolnego (już jako zastęp-
ca gminnego dyrektora szkół) zdoby-
wał kilkakrotnie medale w dużym, 
następnie małym województwie 
rzeszowskim. Przez 22 lata, jako dy-

rektor Zespołu Szkół Licealnych w 
Leżajsku, propagował sport, w tym 
koszykówkę dziewcząt, organizował 
dla zawodniczek stypendia i pomoc 

w nauce, sprowadził nawet ligowego 
trenera z Przemyśla. Leżajsk wygry-
wał licealiady wojewódzkie w koszy-
kówce, zdobył cenne mistrzostwo i 
wicemistrzostwo Polski szkół śred-
nich. Staszek przez 4 kadencje, jako 

radny Sejmiku Wojewódzkiego, peł-
nił funkcję przewodniczącego Komi-
sji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycz-

nej. Przyczynił się znacząco do roz-
budowy leżajskiego liceum, w tym 
powstania dużej hali sportowej z 
zapleczem i kompleksem boisk. 

 Ciekawostka: Ku naszemu zasko-

czeniu odkryliśmy przypadkowo, że 

moja babcia i jego dziadek byli… ro-
dzeństwem! 
 - W lutym minęła druga rocznica 
śmierci Tadeusza Deca. Tadek był 
przez wiele lat, jako nauczyciel SP 1 i 

trener siatkarek MKS Żołynia, moim 
bardzo bliskim współpracownikiem. 
Pisałem niejednokrotnie, również z 
koleżanką Martą Stopyrą dwa lata 
temu, o jego dokonaniach sporto-

wych, nie chciałbym dziś dublować 
tych informacji. 

    - Jasiek Mach, z Podkudłacza, 
absolwent LICEUM, wieloletni na-

uczyciel SP 2 i SP 3 w Leżajsku. Jako 
doskonały trener mini-siatkówki 
chłopców zajmował wysokie miejsca 
w turniejach na terenie całej Polski, 
zdobył wiele medali w zawodach 
wojewódzkich i centralnych. Rywali-
zował, ale i przyjaźnił się z Tadkiem 
Decem przez wiele lat. 

 

 

NASI SOJUSZNICY   

(osoby nie będące absolwentami 
LICEUM, które przyczyniły się do 

rozwoju licealnego sportu): 

 

     - Kazik Bąk, wieloletni nauczyciel 
w Kopaniach-Zmysłówce, następnie 
w SP i Gimnazjum w Grodzisku D. 

„Trzej przyjaciele z boiska...” na jednym z turniejów 

(od lewej: Jan, Janusz i Tadeusz). 
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Pochodzący z Sokołowa Młp., zapa-
lony wuefista, specjalizował się w 
piłce ręcznej dziewcząt, tenisie sto-
łowym i biegach przełajowych. Przez 
kilka kolejnych lat, szczególnie w 
czasach dyrektora Kazka Grzesika 

(nasz absolwent, wspomniany w I cz. 

artykułu, uczył WF i prowadził ze-
spół p. ręcznej dz.), reprezentacja 
LICEUM oparta w 90 procentach na 

uczennicach z Kopani-Zmysłówki 
zdobywała kilkakrotnie medale w 
wojewódzkiej licealiadzie. Nasze 
tenisistki stołowe (m.in. Anna Bik, 
Teresa Hader, Jolanta Bąk, Dominika 
Burda) corocznie awansowały do 
finału rejonu, często i województwa. 
Wszystkie to podopieczne… Kazika 
Bąka. Dziesięcioosobowa sztafeta 
chłopców zajęła w jednym roku wi-
cemistrzostwo województwa szkół 
średnich. W jej składzie połowę (!) 
stanowili oczywiście wychowanko-
wie naszego dobrego już znajomego. 
    Kazek, jak to dobrze, że spotkałeś 
w Sokołowie naszą absolwentkę, 
Zosię M.! 

 - Andrzej Ciryt, kolejny nasz so-

jusznik. Wieloletni nauczyciel WF w 

Giedlarowej, pochodzący z Leżajska 
siatkarz i znakomity biegacz. Przez 

wiele lat szkolił doskonałe koszykar-
ki (później nasze uczennice - m.in. 

Lidka Dudek, Jadźka Pustelny, Danka 
Hołota, Wiolka Półtorak). Populary-
zował i organizował wielkie imprezy 
biegowe. Sam ukończył trzykrotnie 
słynny Maraton Warszawski, w tym 
raz z naszą absolwentką Wiolką Pół-
torak. Jego wychowanka Agnieszka 

Stafa zdobyła wicemistrzostwo świa-
ta w biegach górskich. Andrzeju, 
trochę szkoda, że razem z żoną 
(naszą absolwentką Jolą W., która 
pięknie zaśpiewała „Polskie kwiaty” 
na Zjeździe 50-lecia LICEUM) zaczą-
łeś podbijać Polskę w tańcach spor-
towych „boogie-woogie” jako tre-
ner. Nie przyjdą już do nas tak dobre 
jak kiedyś koszykarki, biegaczki, teni-
sistki stołowe! (To żart!) 
     - W okresie dynamicznego rozwo-

ju naszej siatkówki w latach 70-tych i 

80-tych doświadczyłem wsparcia ze 
strony wielu osób, które nazywam 
sojusznikami. Zaliczam do nich za-

równo absolwentów, jak również 
osoby niezwiązane bezpośrednio z 

LICEUM. Wymienię je grupowo. 
      Józek Fus i Jasiu Dąbek, moi są-
siedzi, pełnili wiele funkcji związa-
nych z organizacją dużych turniejów 

(role porządkowych, sprzedaż bile-
tów itp.); Miluś Szpilka z Białobrze-
skiej drukował nam  afisze w przy-
spieszonych terminach i przywoził je 
z drukarni; Edek Świąder z Gwizdo-
wa, obecnie Australia, robił zespo-
łom ładne, niedrogie zdjęcia; Michał 
Sarabura, nauczyciel plastyki z SP 2 

Łańcut, prowadził profesjonalną spi-
kerkę i wykonywał piękne plakaty na 
duże imprezy (mam je do dzisiaj w 
archiwalnej teczce); Adam Kunysz z 

Łańcuta, wtedy dziennikarz „Nasze-

go Głosu”, ale i  nauczyciel rosyjskie-
go w LICEUM, robił zdjęcia i pisał do 
prasy sprawozdania z naszych im-

prez; p. Jan Lorenc, tato zawodni-

czek Krysi i Zosi, wykonywał np. pół-
ki na puchary w kantorku WF, pa-

miętam jak przed jednym z ważnych 
turniejów pracowaliśmy w kantorku 
do północy; Tadek Wawrzaszek, 
wspomniany wyżej, był kilka lat kie-
rowcą szkolnego autobusu; przez 
szkolnych sportowców osobą nie-
zwykle lubianą, uczynny, pracowity 
(pisałem o nim również w grudniu 
2018); życzliwi pracownicy obsługo-
wi szkoły – wtedy konserwator, 

„złota rączka” Tadek Decowski oraz 
panie sprzątaczki, które odeszły od 
nas w ostatnim czasie: Stefania Cie-

ślowa i Stefania Kołodziejowa.   
      Dużą „grupę wsparcia” stanowili 
zawsze uczniowie pełniący różne 
funkcje organizacyjne i sędziowskie. 
Wspomnę kilku najaktywniejszych: 
Józek Rogowski, Jurek Kącicki, siat-
karze z rocznika 59, Piotrek Dudek, 

Zbyszek Szpetnar, Hela Ulma i Basia 

Rzeszutek, później Henek i Janusz 
Leja, Rysiek Ziembicki, Jasiu Wę-
grzyn, Bodzio Turosz, Piotrek Foryt, 

bracia Krzysiek i Wacek Kilian i wie-

lu, wielu innych. Siatkarki z reguły 
zajęte były meczem, ale te niegrają-
ce zawsze miały wiele ról do wypeł-
nienia. Przepraszam, że nie jestem w 
stanie tu wymienić wszystkich, za-
równo dziewcząt jak i chłopców. 
     Na „deser” zostawiłem trójkę są-
siadów. Szczególne podziękowanie 
dla dwóch pań, które ukończyły LI-

Od lewej: Jolanta Bąk, autor, Dominika Burda na woj. olimpiadzie  
tenisa stołowego w 2003 r. w hali „Na Podpromiu” 
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CEUM nieco wcześniej ode mnie.  
     - Pani doktor Anna Dec-Czech  

- zawracałem jej głowę przez wiele 
lat kartami zdrowia (badanie siatka-

rek). Pamiętam epizod, jak w nie-
dzielny poranek zauważyłem brak 
aktualnego badania u jednej z 

dziewcząt (a mecz był ważny). Nie 
namyślając się wiele, „zapako-

wałem” siatkarkę do auta i zawio-
złem pod właściwy adres. Pani dok-
tor, jak zwykle z uśmiechem, w ku-
chennym fartuszku sprawnie zdia-

gnozowała delikwentkę. Uszczęśli-
wieni udaliśmy się na mecz. Chcę 
wspomnieć, że w latach siedemdzie-
siątych pani doktor udostępniała 
licealistom prywatną „strzelnicę” w 
swojej cegielni, co widać na zdjęciu 
obok. 

 - Druga sąsiadka, pani Marysia 
Pikułowa, jako plastyczka w SP 1 
miała ze mną „pański krzyż”. 
 Co rusz to biegłem do niej, by mi 
zrobiła dekorację przed jakimś tur-
niejem. Projektowała i wycinała róż-
ne hasła; przez wiele lat nad wej-
ściami do sali sportowej wisiały dwa 
ładnie zaprojektowane i wymalowa-
ne emblematy klubowe. Oczywiście 
błękitne, nawiązujące do nazwy 
„MKS Błękit Żołynia”. 
     - Mariusz Natoński mieszkał jako 
uczeń w domu nauczyciela. Był na 
dwóch wielkich i ważnych imprezach 
(turniej międzynarodowy – 9 zespo-

łów i finał Polski MKS-ów) moją 
„prawą ręką”, prawdziwą alfą i ome-
gą od wszystkiego. Wyposażony w 
ogromny pęk kluczy załatwiał przez 
kilka kolejnych dni dosłownie 
wszystko. Od opieki nad zespołami, 
sędziami, gośćmi po noszenie skrzy-
nek wody czy kwestie porządkowe w 
awaryjnych sytuacjach. 

    Moim sąsiadem został za sprawą 
pewnej sympatycznej blondynki. 

     

    O kilku jeszcze postaciach z ostat-

nich 20-tu lat, o których nie można 
zapomnieć napiszę w kolejnych 
„Faktach...” 

 

 

MOI SOJUSZNICY - UCZNIOWIE 

 

    Miałem ich wielu, bardzo wielu. 
Przez całe zawodowe życie mógłbym 
ich liczyć na tuziny, a pewnie i na 
kopy (kopa = 60).  I dziewczęta, i 
chłopcy. Pełnili funkcje sędziowskie 
(szczególnie przy mini-siatkówce), 
wykonywali różne dekoracje, wysta-
wy i gazetki ścienne. Wielokrotnie 
przygotowywali salę do zawodów 
(duże wyzwanie – siatki, ławeczki, 
stoliki, krzesła, gumy izolacyjne na 
parkiet itp.), sprzątali po imprezach. 
Malowali linie w sali gimnastycznej, 

wymieniali siatki do koszykówki, 
rozstawiali stoły do tenisa, obsługi-
wali tablice wyników (np. 8 stołów 
do tenisa), protokołowali mecze. 
Urządzali „zieloną salę gimnastycz-
ną”, spędzili wiele godzin przy budo-
wie strzelnicy, czyścili broń po zaję-
ciach strzeleckich. Np. dziewczęta z 
internatu trzymały drabiny i podpo-
ry, gdy przez kilka dni wymieniałem 
wszystkie żarówki na suficie w wyso-
kiej sali gimnastycznej (40 gniazd, 80 

żarówek). Tych form aktywności 
można by wymienić o wiele więcej. 

     Pragnę podkreślić, że wszystkie te 
wymienione wyżej czynności wyko-
nywane były w zdecydowanej więk-
szości bez żadnego wynagrodzenia; 
szczególnie w trakcie zawodów 
szkolnych czy gminnych. Wtedy mó-
wiło się na to „za uścisk ręki preze-
sa”.  
 

     Dziś pozostaje mi tylko powie-
dzieć (napisać): DZIĘKUJĘ WAM WY-
CHOWANKOWIE! 

cdn. 

 

Janusz Buszta 

Niejedna krowa na polach uciekała w popłochu – na „strzelnicy” 50 lat temu 
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Cała naprzód ku nowej przygodzie! 
 

 Cześć-czołem! Tu Żołynianka Monika i Przemyślanin Rafał. Po-
znaliśmy się osiem lat temu, w Krakowie, gdzie obydwoje studio-
waliśmy i pracowaliśmy w  studenckim klubie „Studio”. To właśnie 
tam trafiliśmy na siebie po raz pierwszy i bardzo szybko okazało 
się, że wiele nas łączy. Naszą największą wspólną pasją, w której 
właśnie się spełniamy są podróże. Chcielibyśmy oczywiście zwie-
dzić cały świat, ale żeby tego dokonać trzeba od czegoś  zacząć. 
 W lipcu zeszłego roku zrealizowaliśmy  już jedno z naszych ma-
rzeń i  powiedzieliśmy sobie „tak” przed ołtarzem. Stwierdziliśmy 
wtedy, że jest to idealny czas, aby w końcu, po latach planów i 
miesiącach przygotowań rozpocząć podróż życia. Wyjechaliśmy 
więc pełni nadziei, naszym dwunastoletnim, własnoręcznie prze-
robionym Fiatem Scudo na spotkanie przygodzie. 

 Nie szukamy wielkich wygód, bo nie to jest tutaj najważniejsze. 
Dla nas liczy się to, że możemy podziwiać piękno ziemi, na własne 
oczy zobaczyć miejsca, które do tej pory znaliśmy tylko z pocztó-
wek, odkrywać nowe kultury, a przede wszystkim poznawać cieka-
wych ludzi, dzięki którym poszerzamy własne horyzonty. Pierwszą 
destynacją na naszej liście były kraje bałkańskie. Tu niestety pan-
demia skutecznie pokrzyżowała nam plany. Była już połowa sierp-
nia i granice do niektórych krajów zostały zamknięte, dlatego zde-
cydowaliśmy się rozpocząć od Słowacji.  Spędziliśmy tam w sumie 
cztery tygodnie, podczas których dużo zwiedzaliśmy, chodziliśmy 
po górach, a w międzyczasie powoli adaptowaliśmy się do nowe-
go, minimalistycznego trybu życia, jakim jest mieszkanie w domku 
na kółkach. 
 Po Słowacji przyszła kolej na Austrię, która zachwyciła nas 
przede wszystkim pięknymi krajobrazami. To właśnie tam widzieli-
śmy największą na świecie, naturalną lodową jaskinię, jeden z naj-
większych wodospadów w Europie, czy też miasteczko Hallstatt, 
które tak spodobało się Chińczykom, że zrobili sobie u siebie jego 
replikę! W Austrii spędziliśmy miesiąc i pewnie zostalibyśmy tam 
kilka tygodni dłużej. Niestety spadł śnieg, a my mamy tylko opony 
letnie, więc pojechaliśmy dalej. 
 Włochy, w szczególności Sycylia od zawsze były naszym ogrom-
nym marzeniem, a o oglądaniu na własne oczy erupcji wulkanu 
nawet nie śniliśmy! Łał! Aż ciężko nam teraz w to uwierzyć, ale 
udało nam się to marzenie spełnić.  Bardzo ucieszyliśmy się docie-
rając do Italii, która jest tak bardzo różnorodna i piękna. Jej pół-
nocna część zupełnie różni się od południa, tak samo jak wschod-
nie wybrzeże od zachodniego. Jesteśmy tutaj już cztery miesiące i 
w tym czasie zwiedziliśmy 13 z 20 regionów. Na Sycylię dostaliśmy 
się kilka dni temu, dokładnie pół roku po tym jak zaczęła się nasza 
podróż. 
 Nie zawsze było lekko. Sezon jesienny i zimowy dał nam się tro-
chę we znaki, ale nie traciliśmy animuszu. Parę razy trzeba było 
kiwać się z pogodą i zbliżającymi opadami śniegu, zmieniając kie-
runek podróży. Udało się. Jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, że zdecy-
dowaliśmy się na taki ruch w naszym życiu. Podróże nas uczą, ale 
też kształtują. Warto zrobić ten pierwszy krok. 
 Pozdrawiamy gorąco z Sycylii gdzie Etna dalej daje czadu, a 
wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia naszych 
dalszych losów na Instagramie.  

@vanlife_w_pogoni_za_przygoda 

https://www.instagram.com/vanlife_w_pogoni_za_przygoda/?hl=pl 

Żołynia - przed podróżą 

Środek transportu i dom 

Z dymiącą Etną w tle 

http://www.zolynia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=78&artykul=3764&akcja=artykul
https://www.instagram.com/vanlife_w_pogoni_za_przygoda/?hl=pl

