
Fakty i Realia - gazeta żołyńska             o 

Nr 3 (269) marzec 2021 

Fakty i Realia Fakty i Realia 
gazeta żołyńska 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE         str. 2 

List otwarty w sprawie żołyńskiego LO   str. 2 

29. Finał WOŚP            str. 3 

Donata wymiata!            str. 5 

Rewitalizacja żołyńskiej „Ochronki”    str. 6 

Przyszli mistrzowie - ZS w Żołyni      str. 8 

SPORTOWY CICER CUM CAULE - cz. IV   str. 14 Sensacyjna opinia dot. nazwy Żołynia    str. 4 

Przedszkolaki dla medyków       str. 10 

W numerze: 

Nr 03 (269) MARZEC 2021   ISSN 1733-3253 

M i e s i ę c z n i k M i e s i ę c z n i k 

Egzemplarz bezpłatny 

21.03.2021 21.03.2021 --  Żegnamy zimę i witamy wiosnęŻegnamy zimę i witamy wiosnę  
  

Taki widok czekał pierwszego dnia kalendarzowej wiosny 

na spacerujących nad Wisłokiem w Smolarzynach. 
Kilka godzin po wykonaniu tego zdjęcia spadł śnieg. 

fot. Waldemar Natońskifot. Waldemar Natoński  

Bogaty Bogaty ––  to nie ten, to nie ten,   

kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten,   
kto może sobie pozwolić kto może sobie pozwolić   
na życie wśród uroków,na życie wśród uroków,  

jakie roztacza wczesna wiosna. jakie roztacza wczesna wiosna.   
  

Antoni CzechowAntoni Czechow  
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Wielkanoc to czas pełen  
zadumy i wiary.  

Zmartwychwstanie Pańskie  
w swej tajemnicy niesie nam 

budzące nadzieje, przesłanie 
miłości pokoju i dobra.  
Z tej okazji składamy  

najserdeczniejsze życzenia  
zdrowych, radosnych, 

pełnych spokoju  
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego.  
Niech wiara, nadzieja i miłość 

będą zawsze obecne  
w naszym życiu!  

 

Życzą  
Senator RP - Stanisław Ożóg  

Radny Sejmiku Województwa  
Podkarpackiego  - Karol Ożóg 

 

Z okazji 

Świąt Wielkiej Nocy 

dużo zdrowia i sił, 
a także niesłabnącej  
nadziei, którą niesie  

Zmartwychwstały  
Chrystus  

życzą  
Wójt Gminy,  

Rada Gminy Żołynia 

oraz pracownicy 

Urzędu Gminy 

 

LIST OTWARTY 

W SPRAWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻOŁYNI 
 

 

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Żołynia, 

Drodzy Absolwenci Żołyńskiego Liceum, 
Uczniowie Gminnych Szkół Podstawowych 

 

    Zatroskani o los żołyńskiej Alma Mater - LICEUM OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Żołyni, które we wrze-
śniu 2020 roku obchodziło jubileusz 75 lat istnienia, apelujemy 
gorąco do Rodziców oraz Uczniów, aby decydując o kontynuacji 
nauki w szkole średniej o profilu ogólnokształcącym, wybierali żo-
łyńskie LICEUM. 
     Zdajemy sobie sprawę, że reorganizacja systemu oświaty  
w ostatnich latach oraz panujące trendy kierujące młodzież w 
stronę miast nie służą małym szkołom średnim, które mają trud-
ności z naborem. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tej bar-
dzo trudnej sytuacji nasze LICEUM podejmuje działania, aby spro-
stać rosnącym wymaganiom i aspiracjom młodych ludzi. Od wielu 
lat baza liceum jest systematycznie modernizowana staraniem 

gminnego samorządu, dzięki czemu młodzież może uczyć się w 
bardzo dobrych warunkach. Sale lekcyjne i korytarze szkoły są es-
tetyczne, obszerne i jasne oraz dobrze wyposażone w pomoce 
naukowe. Szkoła dysponuje również świetnym zapleczem sporto-
wym. Dodatkowym wsparciem dla uczniów jest gminny program 
stypendialny oraz dopłaty do biletów miesięcznych komunikacji 
publicznej. Oferta edukacyjna placówki dopasowywana jest do 
bieżących potrzeb rynku pracy i oczekiwań młodzieży. W żołyń-
skim LICEUM można uzyskać solidne średnie wykształcenie, połą-
czone z możliwością realizacji swoich pasji sportowych, społecz-
nych i kulturalnych. Zwracamy uwagę, że placówka ta osiąga do-
bre i bardzo dobre wyniki w zakresie egzaminów maturalnych.  
W roku szkolnym 2018/2019 zajęła pod tym względem  drugie 
miejsce w powiecie łańcuckim.  
     Gorąco zachęcamy uczniów do wybierania naszej szkoły, a całą 
społeczność Gminy Żołynia do troski o nią, o jej trwanie i rozwój 
tak, aby z przywileju korzystania ze szkoły średniej w miejscu za-
mieszkania mogły korzystać kolejne pokolenia. 
 

Radni Rady Gminy Żołynia 

- absolwenci Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Żołyni  
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 W dniach 15 i 29 marca br. obradowała Rada Gminy Żołynia. Poprzedzają-
ce sesję plenarną posiedzenie wspólne wszystkich komisji rady poświęcone 
było omówieniu działalności gminnej spółki - Zakładu Komunalnego w Żoły-
ni. Podczas sesji rada podjęła szereg uchwał związanych z gospodarką mie-
niem, pozwalających na modernizowanie dróg gminnych w Kopaniach Żo-
łyńskich. Przyjęła również uchwałę pozwalającą na pozyskanie prawie no-
wego, średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Żołyni.  

O pracach Rady Gminy Żołynia 

U rząd Gminy Żołynia informuje, 
że w związku z przeprowadzo-

ną kontrolą deklaracji o wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi wynika, że właści-
ciele nieruchomości nie wykazują 
wszystkich zamieszkujących daną 
nieruchomość osób. Na dzień 
01.03.2021 r. w gminie Żołynia za-
meldowanych jest 7137 mieszkań-
ców, natomiast na podstawie da-

nych pochodzących ze złożonych 
deklaracji wynika, że w gminie za-
mieszkuje 6093 mieszkańców. 
 W związku z powyższym istnieje 
przypuszczenie, że w niektórych 
przypadkach, złożone deklaracje są 
niezgodne ze stanem faktycznym. 

W przypadku wątpliwości co do da-
nych zawartych w deklaracji  właści-
ciele nieruchomości będą wzywani 
do udzielenia wyjaśnień oraz złoże-

nia nowej deklaracji, zgodnej ze sta-

nem faktycznym. 

 Apelujemy do mieszkańców gmi-
ny, aby do czasu wezwania sami 

zgłaszali się do Urzędu Gminy w celu 
złożenia deklaracji, wykazując rze-
czywistą liczbę osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość. 
 Powyższe kontrole mają na celu 
uszczelnienie systemu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi. 

 

Magdalena Rogowska 

Inspektor UG Żołynia 

Kontrola deklaracji śmieciowych 

 Sprawozdanie z działalności Zakła-
du Komunalnego w Żołyni przekazy-
wali radnym Bogusław Nicpoń - pre-

zes spółki oraz Agata Dziurzyńska, jej 
główna księgowa. Omówiona zosta-
ła działalność zakładu w zakresie 
świadczenia usług dostarczania wo-
dy oraz odprowadzania i oczyszcza-

nia ścieków komunalnych. Zebrani 
zapoznali się również z działalnością 
spółki w zakresie świadczenia usług 
budowlanych, które w przeważają-
cej części są pracami brukarskimi, 
związanymi z budową chodników, 
świadczonymi na rzecz Gminy Żoły-
nia oraz ościennych samorządów. W  
dyskusji radni dopytywali o rozdy-

sponowywanie zysków wypracowy-
wanych przez spółkę. Prezes wska-
zał, że ich większość przeznaczana 
jest na modernizację parku maszy-
nowego oraz nieruchomości spółki -   
warsztatów i magazynów. Poruszo-
no również temat najważniejszych 
inwestycji gminnych w zakresie roz-

budowy i modernizacji sieci wodno-

kanalizacyjnych. Prezes zwrócił uwa-
gę, że należy podjąć działania zwią-
zane z modernizacją stacji pompo-
wania wody, w szczególności znaj-
dującej się w Brzózie Stadnickiej. 
Przygotowywaną inwestycję związa-
ną z przerzuceniem części ścieków 
do oczyszczalni w Woli Dalszej ocenił 
jako bardzo dobry pomysł. Stwier-
dził, że jest zwolennikiem podłącze-
nia do tego systemu również oczysz-
czalni znajdującej się w Brzózie Stad-
nickiej. Sygnalizował, że zagospoda-
rowanie osadów z oczyszczalni jest 
coraz trudniejsze i kosztowniejsze. 

Mówił również o potrzebie zwięk-
szenia wydajności podawania wody 
ze studni w Smolarzynach do Żołyni, 
poprzez wykonanie dodatkowej linii 

wodociągu zasilającego. Radni poru-
szyli problem niewydolnej pompow-

ni ścieków w górnej części Brzózy 
Stadnickiej oraz funkcjonowania 

telefonów alarmowych zakładu, na 
które mieszkańcy mogą zgłaszać 
awarie sieci. Prezes zwrócił uwagę, 

że wiele awarii wynika z postępowa-
nia mieszkańców gminy, którzy 
wrzucają do sieci kanalizacyjnej naj-
różniejsze odpady - zdarzają się na-
wet padłe zwierzęta. Dyskutowano 
także na temat sprawności hydran-
tów. Prezes stwierdził, że zostały 
one sprawdzone i większość z nich 
działa poprawnie. Problemy związa-
ne z ich uruchomieniem podczas 

akcji gaśniczych, często wynikają z 
nieznajomości zastosowanych zawo-
rów. Zapowiedziano, że w celu wyja-
śnienia tej kwestii zostanie zorgani-
zowane szkolenie dla strażaków 
miejscowych OSP. 

 Podczas sesji rada gminy wsparła 
kwotą 200 tys. zł zakup nowego sa-
mochodu pożarniczego przez Ko-
mendę Powiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Łańcucie. Dzięki udzie-
leniu pomocy gmina uzyska od ko-

mendy używany średni samochód 
gaśniczy, który zostanie przekazany 
OSP w Żołyni, będącej w krajowym 
systemie ratownictwa gaśniczego. 
 Rada przyjęła również „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
na 2021 rok”, uchwały zmieniające 
budżet oraz negatywnie rozpatrzyła 
petycję złożoną pod nazwą: „Alarm! 
STOP zabójczemu GMO - STOP nie-

bezpiecznej SZCZEPIONCE!”, skiero-
waną przeciwko prowadzonemu 
przez Rząd RP programowi szczepień 
antycovidowych. 

Waldemar Natoński 
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SENSACYJNA OPINA - nazwa Żołynia  
jednak nie od żołędzi i nie od żółtego 

 Poradnia Językowa PWN odpowiadając na zapytanie Sekretarza Gminy 
Żołynia dotyczące pochodzenia nazwy miejscowej Żołynia przysłała zaskaku-
jącą opinię, przygotowaną przez eksperta, dra hab. prof. UJ Kazimierza Siko-
rę, z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

z Katedry Historii Języka i Dialektologii. Opinię tę prezentujemy poniżej.  

W brew nasuwającym się skoja-
rzeniom z nazwami pospoli-

tymi jak żołna ‘daw. dzięcioł’ czy 
żołądź nazwa tej miejscowości ma 
inne pochodzenie, związane z dzia-
łalnością gospodarczą człowieka 
(jest to więc nazwa kulturowa a nie 
topograficzna). Etymologia Żołyni 
zawiera odniesienie do wytworów 
dawnej kultury materialnej na tym 

terenie, co jednoznacznie potwier-

dza dokumentacja materiałowa 
zgromadzona w kartotece Pracowni 

Onomastyki Instytutu Języka Pol-
skiego PAN w Krakowie (materiały 
pomnikowego, historyczno-etymolo-

gicznego słownika nazw miejsco-
wych Polski: Nazwy miejscowe Pol-

ski. Historia. Pochodzenie. Zmiany; 

do roku 2018 wydano 15 tomów, 
obejmujących hasła do A do Stą-. 

Chciałbym tu uprzejmie podzięko-
wać kierującej Pracownią prof. dr 
hab. Urszuli Bijak za udostępnienie 
mi tych materiałów). Pochodzi bo-
wiem niewątpliwie od staropolskie-
go rzeczownika zoła/ zoł ‘popiół 
drzewny, wygotowany w wodzie dla 

uzyskania ługu’ (nazywano tak także 
sam pozyskany w ten sposób ług – 

używany powszechnie do prania i 
wyrobu mydła). Utworzona jest 
przyrostkiem –ynia, dość częstym w 
nazwach występujących na tamtych 
terenach. Zamiast prawidłowego 
*Zołynia w miejscowym zwyczaju 
utrwaliła się postać nazwy zawiera-
jąca spółgłoskę ż. Jest to wynik tzw. 

hiperpoprawności, co na terenach, 
gdzie kończy się zasięg mazurzenia 
(wymowa typu: zyto, syroki, cysty, 

jesce itp.) polega na sztucznym uni-

kaniu takiej wymowy (por. szolić – 

solić, szkarpetki – skarpetki, żupa – 

zupa itp.). 

 Żołynia kryje w nazwie słowiań-
skie prasłowo, występujące we 
wszystkich naszych spokrewnionych 

blisko językach. Zawiera też przejrzy-
ste odniesienie do eksploatacji 

drewna i pozyskiwania z niego dzieg-

ciu, smoły (w procesie tzw. suchej 
destylacji) i potażu (z popiołu). Po-
średnio na takie wykorzystanie na 
znaczną skalę drewna i popiołu na 
tym terenie wskazuje nazwa wsi 

Smolarzyny znajdującej się niedale-
ko Żołyni (na pewno były więc w 
pobliżu smolarnie). 
 Wyraz zoła/zoł w opisanym wyżej 
znaczeniu znany był już staropolsz-
czyźnie (Słownik pojęciowy języka 
staropolskiego). Ma też, co warto 
podkreślić, wiele poświadczeń w 
gwarach na pograniczu polsko-

wschodniosłowiańskim. Tak więc w 
gwarach wschodniosłowiańskich 
Białostocczyzny występuje zał|

a, 

zoł|
a ‘ług z popiołu używany dawniej 

do prania’ (Atlas gwar wschodnio-

słowiańskich Białostocczyzny, t. VI, 

Warszawa 1996, s. 70, m. 126). W 

polskich gwarach w okolicach Tyko-

cina na północnym Podlasiu noto-
wano zoła ‘brudny ług odpływający z 
trynoga podczas prania bieliz-

ny’ (Zygmunt Gloger, Słownik gwary 
ludowej w Tykocińskim, 1893 r.). Z. 

Gloger w Encyklopedii staropolskiej 

podaje: „Zoła, zoł – popiół pozostały 
z ługu, łużyny, z których ług ciecze, 
stąd zolić, wyzolić czyli w ługu wy-
moczyć, zaparzyć. Zolenie zowie się 
zaparzanie ługowe w trynogu chust 
[bielizny] lub płótna”. Tu można do-
dać, że na całym obszarze Małopol-
ski ten sposób prania był niegdyś 
powszechny, wyrabiano nawet spe-

cjalne naczynia z klepek, służąc go 
tego celu. Na Lubelszczyźnie połu-

dniowej znana jest nie tylko zoła 

‘roztwór z popiołu i wrzącej wody do 
zaparzania bielizny’ ale także utwo-
rzone od tego słowa: czasownik zolić 

‘zaparzać bieliznę wrzącą wodą z 
popiołem’, zolnica ,  zolnik 

‘drewniane naczynie na trzech no-
gach służące dawniej do zaparzania 
bielizny w ługu’ (Halina Pelcowa, 
Słownik gwar Lubelszczyzny. Czło-
wiek i rodzina. Higiena i choroby. 

Meble, sprzęty i prace domowe, t. 

VIII, Lublin2020, s. 469–473). 

 Jak wspomniano, wyraz zoła ma 

szeroki zasięg w językach słowiań-
skich, co podaje m.in. Słownik ety-
mologiczny języka ukraińskiego. Ma-

my zatem w języku ukraińskim zoł|
a 

(зола́) ‘popiół; ług z popiołu’, w ro-
syjskim зола́ ‘popiół’, w czeskim, 
słowackim zola ‘ts.’, w bułgarskim 
зола́ ‘ts.’. Co ciekawe, prasłowiań-
skie *zola jest powiązane… z wyra-
zem *zolto ‘złoto’ i *zelenъ ‘zielony’. 
Warto też zwrócić uwagę, że zola 

wykazuje pokrewieństwo z litew-
skim zils ‘niebieski’ (Етимологічний 
словник української мови, т. II, 

Київ 1982–2012, s. 274–275). Taka 

geografia nazwy jednoznacznie 

wskazuje na jej dawność, co może 
też być źródłem szczególnej satys-
fakcji dla Zadającego to ciekawe py-
tanie. 

dr hab. prof. UJ Kazimierz Sikora 

 

 

 PS. Poradnia Językowa PWN, do-
stępna na stronie: www.sjp.pwn.pl 
przy opinii dotyczącej etymologii 
nazwy Żołynia prezentuje skróconą, 
a w zasadzie to swoją wersję zapy-
tania o poradę.  
 O tym jak do tego doszło, że 
obecność żołędzi w herbie Gminy 
Żołynia została zakwestionowana i 
jaką inspiracją była podróż sekreta-
rza gminy na Litwę, przeczytać moż-
na na facebookowym profilu gminy, 

pod adresem: 

www.tinyurl.com/nm25z2c5 

 

Waldemar Natoński 
sekretarz@zolynia.pl 

 

https://spjs.ijp.pan.pl/haslo/index/22083/17075
https://spjs.ijp.pan.pl/haslo/index/22083/17075
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DONATA WYMIATA ! 

S iłę Żołyni stanowią ludzie, któ-
rzy poprzez swoją pracę i dzia-

łalność tworzą jej historię i teraźniej-
szość . Jedną z takich postaci jest 
niewątpliwie Donata Dąbrowska - 

pochodząca z zasłużonej rodziny 
rzeźbiarzy, absolwentka wydziału 
chemii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, pracownik naukowy Polfy Kra-

ków. Jej kandydatura w plebiscycie 
na patronat Skweru Praw Kobiet, 

zgłoszona przez Zbór Adwentystów z 
Krakowa, spotkała się z szerokim 
odzewem w naszej społeczności 
oraz w środowisku osób skupionych 
wokół działań p.n. PROJEKT DĄBRO-
WSCY. 

 Dzięki wspaniałej mobilizacji wo-
kół konkursu, Donata Dąbrowska 
uzyskała największą ilość głosów 
(1365) i z dużą przewagą zwyciężyła! 
Znamienne, że w tak pięknym stylu 
wygrała kobieta, która zawodowo 
zajmowała się chemią leków, opra-
cowując receptury i technologie ich 
produkcji. W trudnym czasie epide-

mii, gdy z nadzieją czekamy na anti-
dotum, takie zwycięstwo nabiera 
symbolicznego wymiaru. Niech ten 

sukces będzie hołdem dla wszystkich 
naukowców, których praca nie zaw-
sze jest doceniana. 

 Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy wspierają moje 
działania przywracające pamięć o 
dokonaniach rodziny Dąbrowskich. 
Biorąc udział w głosowaniu przyczy-
niliście się do przywrócenia pamięci 
o Donacie. Dzięki temu wraca ona 
do szerokiej świadomości społecznej 
w wielkim stylu!  

 Jest to dla Żołyni powód do dumy 
i radości, a także znakomita możli-
wość promocji naszej miejscowości. 

Magdalena Kątnik- Kowalska 

 

  

 PS. Znajdujący się przy ul. Reto-
ryka Skwer Praw Kobiet był waż-
nym punktem na mapie Krakowa 

podczas Ogólnopolskiego Strajku 
Kobiet. Ustawienie na nim  ławe-

czek z patronkami, to inicjatywa 

Małgorzaty Jantos, radnej miasta. 
Mają przypominać o trwającej od 
wieków walce kobiet o równe pra-
wa. Na skwerze uhonorowane zo-

staną kobiety świata nauki, intelek-
tualistki, aktywistki. Jedną 
z dziesięciu   patronek - oprócz Do-
naty - będzie również „bohaterka 
dnia codziennego”. Plebiscyt prze-
prowadził krakowski oddział Gazety 
Wyborczej. Więcej informacji w 
następnym wydaniu gazety. 

Tytuł artykułu nie jest przypadkowy. Sms-a o takiej treści otrzymałam od 
znajomego z Krakowa, rodowitego Żołyniaka, w reakcji na lawinowo rosną-
ce poparcie dla Donaty Dąbrowskiej w głosowaniu na kandydatury patronek 
Skweru Praw Kobiet w Krakowie. 

Donata Dąbrowska na balkonie rodzinnego domu,  
zdjęcie wykonano w okresie międzywojennym 
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S towarzyszenie Przyjaciół 
Młodzieży Specjalnej Troski 

w Łańcucie istnieje od 1989 r., 
w 2001 r. utworzyło Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Białobrze-
gach, które funkcjonują do dnia 
dzisiejszego. Obecnie z terapii w 

Warsztatach korzysta 40 osób ze 
znacznym i umiarkowanym stop-

niem niepełnosprawności inte-
lektualnej. Istniejąca od 20 lat 
placówka cieszy się dobrą opinią 
wśród społeczności lokalnej, 
uczestników WTZ i ich rodzin. 
Stowarzyszenie stara się dotrzeć 
do jak największej liczby osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
realizację projektów takich jak: 
Zajęcia Klubowe w WTZ czy Zaję-
cia Taneczne dla osób z niepełno-

sprawnościami. Organizacja ak-
tywnie działa na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, organizując im-
prezy integracyjne stara się 
uwrażliwić społeczeństwo na ich 
potrzeby. 

 Obecnie Stowarzyszenie za-

mierza poszerzyć swoją działal-
ność organizując mieszkania 
chronione dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Po-
czątkowo będą to mieszkania 
chronione treningowe, w których 
osoby z niepełnosprawnością bę-
dą mogły uczyć się samodzielne-
go życia. Z biegiem czasu, w za-
leżności od potrzeb, mieszkania 
treningowe zostaną przekształco-
ne w mieszkania chronione 

wspomagane, gdzie osoby z nie-

pełnosprawnością będą mogły 
zamieszkać na stałe, w sytuacji 
straty rodziców/ opiekunów 
prawnych. Będzie to pierwsza 
placówka tego typu w Powiecie 

Łańcuckim. Uruchomienie miesz-
kalnictwa chronionego znacznie 

poprawi sytuację i jakość życia 
osób niepełnosprawnych, ktróre 
często przez całe swoje życie są 
zależne od swoich opiekunów, a 
po ich śmierci umieszczane są w 
różnych placówkach opiekuń-
czych. Pobyt w mieszkaniu chro-

nionym da im możliwość usamo-
dzielnienia się i umożliwi maksy-
malnie niezależne funcjonowanie 
w społeczeństwie. Osoby z nie-
pełnosprawnością zostaną włą-
czone w nurt życia społecznego, 
staną się jego uczestnikami a nie 
tylko obserwatorami. 

 Stowarzyszenie przeznaczyło 
na mieszkania chronione zabyt-

kowy budynek w Żołyni przy ul. 
Raki 303 (dawna Ochronka), 

otrzymany w formie darowizny 

od Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek Dębickich. Budynek ten wy-
maga generalnego remontu i 

przystosowania go do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. 
Konieczna jest wymiana stropu i 

dachu, wymiana wszystkich insta-

lacji, zainstalowanie windy oraz 

przebudowa istniejących po-

Mieszkanie Chronione dla osób  
z niepełnosprawnością  

w „OCHRONCE” w Żołyni 

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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 E-dowód to dowód osobisty z 

warstwą elektroniczną. Każdy do-
wód osobisty wydawany od 4 marca 
2019 r.  jest e-dowodem i zawiera 

warstwę elektroniczną. 
 E-dowód ma nowy numer CAN, 

który służy do połączenia z warstwą 
elektroniczną dowodu. 
 Warstwa elektroniczna może za-
wierać 3 certyfikaty:  

 1) Certyfikat obecności – jest w 

każdym dowodzie i jest aktywny. 

Nie wymaga kodu PIN. Służy do po-
twierdzenia swojej obecności w wy-
branych placówkach i urzędach. 
W przyszłości będzie można za jego 
pomocą potwierdzić obecność 
na przykład w placówkach służby 
zdrowia.  

 2) Certyfikat identyfikacji i uwie-

rzytelniania – jest w dowodzie oso-

by, która ma pełną albo ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych w 
związku z czym jest zamieszczany 
również w dowodzie małoletnich, 
którzy ukończyli 13 rok życia. Wy-

maga aktywacji poprzez ustawienie 

4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak 
jak profil zaufany. Służy do logowa-
nia się na platformach usługowych – 

na przykład obywatel.gov.pl. Pozwa-
la też na skorzystanie z e-usług – na 

przykład na podpisanie wniosku o 
odpis aktu stanu cywilnego. 

 3) Certyfikat podpisu osobistego 

– dostępny na wniosek. W imieniu 

osób niepełnoletnich taki wniosek 
składa rodzic. Certyfikat podpisu 
osobistego wymaga aktywacji po-

przez ustawienie 6-cyfrowego kodu 

PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifi-
kowany (podpis elektroniczny). Służy 
do elektronicznego podpisywania 

umów i pism. Obie strony – nadaw-

ca i odbiorca – muszą się zgodzić na 
podpisanie dokumentu za pomocą 
certyfikatu podpisu osobistego. 

 Aby używać e-dowodu w domu, 

trzeba mieć czytnik i oprogramowa-
nie. Oprogramowanie można pobrać 
ze strony edowod.gov.pl. Na stronie 

znajduje się również opis wymagań 
jakie powinien spełniać czytnik. 
 Kody PIN można ustawić w do-

wolnym urzędzie miasta lub gminy 
przy odbiorze dokumentu lub w 

dowolnym czasie po odbiorze. 

Zmienić kod PIN można samemu w 
domu. Można to zrobić również w 
urzędzie. 
 Kod PUK służy do odblokowania 
kodów PIN. Nie ma możliwości 
otrzymania drugiego kodu PUK. 

Można natomiast odblokować kody 
PIN bez kodu PUK w dowolnym 

urzędzie miasta lub gminy.  
 Kod PUK zabiera się do domu. 
Można go również zostawić w urzę-
dzie i odebrać, gdy będzie potrzeb-
ny.  

Magdalena Stańczuk 

E-Dowód – najważniejsze informacje 
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 Na remont „OCHRONKI” gromadzone będą 
środki również poprzez zbiórkę makulatury do 
kontenera, który został ustawiony na placu koło 
budynku GS-u, przy ul. Białobrzeskiej w Żołyni.  
 31 marca br. na rynku stanęło również serce 
(na zdjęciu obok), do którego zbierać będziemy 
nakrętki. Dochód ze sprzedaży tak zebranego 
plastiku zostanie przekazany również na rewita-
lizację „OCHRONKI”. Serce pojawiło się w Żołyni 
dzięki inicjatywie Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Żołynia p. Piotra Foryta. Jego uczniowie z le-
żajskiego Zespołu Szkół Technicznych im. Tade-
usza Kościuszki wykonali serce i przekazali je 
Gminie Żołynia nieodpłatnie. 

mieszczeń na parterze i zaadap-
towanie poddasza, gdzie powsta-

ną pokoje mieszkalne z łazienka-
mi. Istniejąca w "Ochronce" ka-
plica zostanie zachowana. Koszt 

robót budowlanych wyceniono 
na 550 tys. zł i nie obejmuje on 
wykonania instalacji sanitarnej, 

elektrycznej i zainstalowania win-

dy. Mamy pozwolenie na budo-

wę oraz projekt budowlany 

uwzględniający obowiązujące 
przepisy odnośnie wymagań jakie 
muszą spełniać mieszkania chro-
nione i wiosną tego roku chcemy 
rozpocząć remont. Koszt remon-
tu budynku znacznie przekracza 

możliwości finansowe Stowarzy-
szenia, staramy się pozyskać fun-
dusze z różnych źródeł, zwraca-
my się również do Państwa z 
prośbą o przekazanie 1% podatku 

na nasze Stowarzyszenie (nr KRS 

0000026514) oraz wsparcie na-

szego przedsięwzięcia dowolnymi 
darowiznamy wpłacanymi na 
konto Stowarzyszenia nr 68 1240 

2643 1111 0000 3790 2256. 

 Liczy się każda złotówka, z gó-
ry dziękujemy za pomoc. 

Prezes Stowarzyszenia 

Przyjaciół Młodzieży 

Specjalnej Troski w Łańcucie 
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J ednymi z rozpoznawalnych zna-

ków żołyńskich szkół w ich boga-
tej historii są niezaprzeczalnie ich 
osiągnięcia sportowe. Dotyczyły one 
różnorodnych dyscyplin sportowych, 
co bardzo szczegółowo opisał w serii 
artykułów wieloletni nauczyciel żo-
łyńskiego liceum p. Janusz Buszta.  
Szczególne miejsce w tym względzie  
zajmują drużyny piłki ręcznej oraz 
dziewczęce zespoły siatkarskie, któ-
re nieprzerwanie przez prawie 30 lat  

osiągały bardzo dobre wyniki.  Do 
1995r. sekcja siatkarska Międzysz-
kolnego Klubu Sportowego była 
mocno osadzona w środowisku, jej 
sukcesy sportowe znane były w ca-
łym województwie, a nawet na are-
nie ogólnopolskiej.  
 Przemiany społeczno - gospodar-

cze w latach 90-tych XX wieku oraz 

liczne reorganizacje systemu oświa-
ty przyhamowały tą dobrą passę, a 
osiągane wyniki były bardzo zmien-
ne i przypominały falującą sinusoidę. 
Pojawiło się pytanie: „Co należałoby 
zrobić, aby wrócić do chlubnych 
sportowych tradycji? W jaki sposób 
przygotowywać przyszłych mistrzów 
i mistrzynie sportu?” 

 Pytanie było na tyle intrygujące, 
że jego efektem było utworzenie we 
wrześniu 2019r. w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żo-
łyni klas sportowych o profilach pił-
ka siatkowa dziewcząt i piłka nożna 
chłopców. Szkoleniem objęto dzieci 
z roczników 2007, 2008 i 2009. Klasy 
realizują program szkolenia w wy-
miarze 10 godzin wychowania fizycz-

nego tygodniowo. Program obejmu-

je 4 godz. zajęć  ogólnorozwojowych 
i 6 godz. treningu specjalistycznego. 

Jest to nawiązanie do rozwiązań z lat 
1977-1991 kiedy to uczniowie szkół 
podstawowych kontynuowali swoja 

sportową i edukacyjną karierę w 
Żołyńskim Liceum. 

Aby poznać funkcjonowanie klas 
sportowych najlepiej sięgnąć do źró-
dła. Oddajmy więc głos trenerom 
naszych młodych sportowców! 
 

KLASA SPORTOWA  

– PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT,  
trener p. Marta Hryniewska 

 

     W aktualnej grupie dziewcząt w 
SP 1 rozpoczynających swoją przygo-
dę z siatkówką trenują 24 zawod-
niczki. Budującym jest fakt, że 
uczennice bardzo chętnie uczestni-
czą w zajęciach WF, są ambitne, za-
angażowane, mocno zmotywowane. 
W ubiegłym roku szkolnym, po opa-

nowaniu podstawowych elementów 
techniki i taktyki gry udało się wy-
startować w kilku turniejach okolicz-
nościowych, a także w wojewódz-
kich rozgrywkach mini-siatkówki 
„Kinder Sport”. 
 Niestety w marcu 2020 pandemia 

przerwała systematyczne treningi, a 
także udział w zawodach. W grudniu 
2020 wróciliśmy do zajęć stacjonar-

nych. W dalszym ciągu frekwencja 
na zajęciach jest doskonała, a za-
wodniczkom nie brakuje zapału. Po 
poprawie sytuacji epidemiologicznej 

i kontynuacji systematycznych tre-

ningów chcemy, by dziewczęta od 
nowego roku szkolnego czynnie 

uczestniczyły w podkarpackiej lidze 
młodziczek już jako zawodniczki UKS 
Tęcza Żołynia.  
 Powołanie klas sportowych spo-
tkało się z bardzo pozytywnym odze-
wem. Z dużą satysfakcją obserwuje-
my, że uczennice doskonale łączą 
obowiązki szkolne ze sportem, osią-
gając bardzo dobre wyniki w nauce. 
W oparciu o te spostrzeżenia planu-

jemy utworzenie klas sportowych 

również w Liceum. Uczennice LO 
będą mogły reprezentować nasz 
klub w wojewódzkich rozgrywkach 
ligi juniorek młodszych oraz junio-
rek, a szkołę w licealiadzie i turnie-
jach okolicznościowych.  
 Nauka w naszym Liceum umożli-
wiłaby łączenie edukacji z regularną 
aktywnością sportową.  

PRZYSZLI MISTRZOWIE - Zespół Szkół w Żołyni 
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 Mamy głęboką nadzieję, że uda 
się nawiązać do chlubnych tradycji 
żołyńskich siatkarek. 
  

 

KLASA SPORTOWA  

– PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW,  
trener p. Damian Lic 

 

 Nikt się chyba nie spodziewał, że 
kiedy dwa lata temu powstał pomysł 
z utworzeniem klas sportowych o 

profilu piłka nożna w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Św. Jana Kantego w 
Żołyni, zainteresowanie będzie tak 
duże, że braknie wolnych miejsc w 
klasie dla chętnych uczniów. Z dru-
giej jednak strony, rodzice zastana-

wiali się, czy zwiększona liczba go-
dzin z wychowania fizycznego nie 

wpłynie negatywnie na wyniki dziec-
ka w nauce. Nic bardziej mylnego. 

Okazało się bowiem, że dzieci 
uczęszczające do oddziałów sporto-
wych na zakończenie roku szkolnego 
2019/2020 nie tylko umiejętnie po-
godziły sport z nauką, ale też osią-
gnęły najwyższą średnią w szkole!  
Klasa sportowa o profilu piłka nożna 
to nie tylko ciągłe nauczanie i dosko-
nalenie umiejętności piłkarskich i 
zdolności motorycznych. To także 
rozwój intelektu, osobowości i świa-
domości dziecka. Dodatkowo, chłop-
cy od najmłodszych lat uczą się orga-

nizacji swojego czasu. Przy 10 godzi-

nach tygodniowo z wychowania fi-

zycznego, zajęciach popołudniowych 
w Szkółce Piłkarskiej KS Błękit Żoły-
nia, z którą wzorowo wygląda 
współpraca na linii Szkoła-Klub, a 

także wyjazdach weekendowych na 
turnieje i mecze piłkarskie. Każdy tak 
musi zaplanować swoje obowiązki, 
by znaleźć także czas na przyjemno-
ści. Mówiąc jeszcze o zaletach klas 
sportowych, śmiało można powie-
dzieć, iż duża liczba zajęć zbliża 
uczniów, dzięki wspólnej pasji jaką 
wszyscy posiadają. 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. 
Jana Kantego w Żołyni zapewnia 
wszystko to, co potrzebne jest w 

prawidłowym funkcjonowaniu klas 
sportowych. Oddziały sportowe ma-
ją salę gimnastyczną na wyłączność, 
rozbudowany kompleks sportowy, a 

także możliwość z korzystania ze 
stadionu sportowego. Wszystko to 

odbywa się pod okiem wyspecjalizo-
wanej kadry, która na bieżąco do-
skonali swój warsztat trenerski. 
Warto wspomnieć, iż oferta klas 
sportowych zawierała również regu-
larne wyjazdy na krytą pływalnię, 
jednak plany te brutalnie pokrzyżo-
wała pandemia.  
 Na chwilę obecną, pomimo zajęć 
zdalnych, w porozumieniu z Dyrek-

cją Szkoły kontynuujemy zajęcia 

sportowe na sali gimnastycznej, z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Zajęcia odbywają się 4 razy w tygo-
dniu, na których notujemy praktycz-
nie 100% frekwencję. Oprócz zajęć 
regularnie uczęszczamy w licznych 
turniejach piłkarskich na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego, osiąga-
jąc w nich bardzo wysokie wyniki 
sportowe. Naszą ciężką pracę za-
uważają również duże ośrodki spor-
towe, takie jak Resovia czy Stal Rze-

szów, które coraz chętniej zaprasza-
ją wyróżniających się chłopców do 
wspólnych zajęć w gronie najlep-
szych piłkarzy młodego pokolenia z 
całego regionu. 
 

Zespół Szkól w Żołyni 

 

„OŁTARZE PRZESZŁOŚCI” 

edycja IX 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Żo-

łyni zwraca się z prośbą o wzię-

cie udziału w kolejnej, IX już 

odsłonie, akcji ratowania za-

bytków małej architektury, re-

alizowanej pod nazwą "Ołtarze 

przeszłości". Zbiórka publiczna 

na ten cel została już zgłoszona 

do ministerstwa i otrzymała 

numer 2021/9/OR. Akcja po-

trwa do końca listopada. Zbiór-

kę można już wesprzeć, naby-

wając znicze oraz inne prze-

mioty przygotowane na ten cel 

w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Żołyni do czego serdecznie 

zachęcamy. 
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D zieci z Przedszkola w Żołyni i 
Punktu Przedszkolnego w Ko-

paniach Żołyńskich wzięły udział w 
akcji „Wyrażamy wdzięczność dla 
medyków ”. Celem akcji było podzię-
kowanie wszystkim pracownikom 

szpitala w Łańcucie za udzielaną po-
moc podczas pandemii koronawiru-

sa. To właśnie medycy, pomimo 
strachu, wielu obaw o zdrowie swo-

je i swoich najbliższych narażają się 
każdego dnia i walczą o nas wszyst-
kich. 

 Dzieci aby podziękować za trud i 
ciężką pracę, chcąc wyrazić wdzięcz-
ność medykom, w ramach akcji przy-
gotowały laurki,  zaśpiewały piosen-
ki i  wyrecytowały wierszyki. Przed-
szkolaki bardzo poważnie  i z zaan-
gażowaniem podeszły do wykonania 
zadania. Z pomocą nauczycielek 
stworzyły piękne laurki oraz dumnie 

zaprezentowały się w piosenkach  i 
wierszach. 

 Wszystkie prace plastyczne oraz 

filmiki z nagraniami dzieci zostały 
przekazane personelowi  z Centrum 

Medycznego  w Łańcucie. 
 Filmiki z nagraniami przedszkola-

ków można obejrzeć na stronie in-
ternetowej i facebooku  Centrum 

Medycznego w Łańcucie. 
 

Paulina Bielecka 

Alina Krowicka 

 

Przedszkolaki dla medyków 
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U czniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Żołyni wzięli udział w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym pt. „Lipa św. Jana Nepomuce-
na z Dulczy Wielkiej drzewem Euro-

py 2021.” Konkurs ogłoszono na 
potrzeby promocyjne Lipy św. Jana 
Nepomucena, która była polską re-
prezentantką na arenie europejskiej 
w Plebiscycie na Drzewo Europy ro-

ku 2021. 

 Celem konkursu było dostrzeżenie 
piękna natury, rozwijanie kreatyw-
ności, uzdolnień plastycznych i wraż-
liwości artystycznej. Finał odbył się 
19 lutego 2021r. Do organizatorów 
wpłynęło łącznie 480 prac z całej 
Polski. Liczną konkurencję (176 osób 
w III kategorii wiekowej 10-15 lat) 

pokonała uczennica kl.7 b Izabela 

Cisek zajmując I miejsce. Praca 
laureata szczebla ogólnopol-
skiego jest dowodem nietuzin-

kowego talentu, wyobraźni 
oraz pracowitości twórcy. Pra-
ca plastyczna Izy to ciekawe, 

dojrzałe warsztatowo dzieło 
zarówno pod względem inter-
pretacji tematu, kompozycji, 

zastosowanych  barw, czy mo-

delunku światłocieniowego. 
Dodać należy, że aby spełnić 
wymagania regulaminu kon-

kursu należało najpierw zgłę-
bić wiedzę dotyczącą zagad-
nienia, w tym przypadku po-

staci św. Jana Nepomucena, 
patrona dobrej spowiedzi, spo-

wiedników i penitentów. Świę-
ty jest także patronem chro-
niącym przed powodziami i 
wzburzonymi wodami, a także 

patronem mostów, przepraw, życia 
rodzinnego. Według tradycji ludo-
wej jest świętym, który chroni rów-
nież pola i zasiewy zarówno przed 
powodzią, jak i suszą. Z tego powo-
du figury św. Jana Nepomucena spo-
tyka się nie tylko przy mostach i rze-
kach, ale i w okolicy skrzyżowań 
dróg, a także na placach publicznych 
i przy kościołach. 
 Pozostali uczniowie reprezentują-
cy naszą szkołę również wykazali 
wysoki poziom artystyczny. Wykona-

li piękne prace, w które włożyli wiele 
wysiłku. Finał ogólnopolski poprze-
dzał  etap szkolny. A oto jego wyniki: 

 

I kategoria wiekowa: 

 1 miejsce: Zuzanna Sobuś 
 2 miejsce: Michalina Kielar 

 3 miejsce: Antonina Kielar 

 

II kategoria wiekowa: 

  1 miejsce: Izabela Cisek 

 2 miejsce: Martyna Wierzbińska 

 3 miejsce: Aleksandra Źrałka 

 

 Laureatom zostały przekazane 
nagrody książkowe, które zakupiono 
z funduszy Rady Rodziców. 
 Serdecznie dziękuję wszystkim 
uczniom, którzy podjęli wyzwanie i 
spróbowali swoich sił. Mam nadzie-
ję, że w dalszym ciągu będą realizo-
wać swoje zainteresowania arty-
styczne i jeszcze nie raz o nich usły-
szymy… Izie serdecznie gratuluję i 
życzę powodzenia w rozwijaniu arty-
stycznych pasji. 

 

Joanna Pac,  

nauczyciel plastyki 

 

Na zdjęciu poniżej praca  
Izabeli Cisek 

Artystyczny sukces Izabeli Cisek 

uczennicy SP nr1 w Żołyni 
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8  marca – ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy 
również w naszym ośrodku kultury. Świętowanie 

rozpoczęliśmy już dzień wczesniej, 7 marca, w 
niedzielę. Na powitanie każda z przybyłych do GOK-u 

pań otrzymała tulipana. Wzrok przybyłych przyciągało 
stoisko z rękodziełem, na którym królowała biżuteria. 
Kolejnym punktem programu był muzyczny quiz z wy-
jątkowo słodkimi nagrodami. Na zakończenie wieczoru 
wyświetlony został film, w lekkiej komediowej wersji, 
idealny na to święto. Dzień później, 8 marca w domu 
kultury spotkały się panie z miejscowego Sto-
warzyszenia Kobiet. To tradycyjne świętowanie  
wpisane jest już na stałe w kalendarz ich działalności. 
Tegoroczne stało się inspiracją do przeprowadzenia 
naboru nowych członkiń do Stowarzyszenia. To 
zaproszenie jest nadal aktualne. Popołudnie zakońc-
zono seansem filmowym, który przeniósł wszystkie 
panie do “Tajemniczego ogrodu”. Kwiaty królowały 
również w formie prezentów dla przybyłych.  W a r t o 

wspomnieć jeszcze o jednym "kobiecym" akcencie. Z 
okazji Dnia Kobiet Żołyńska Grupa Wokalna nagrała 
utwór “Za zdrowie pan", który opublikowaliśmy w sieci. 
 Reasumując tych kilka działań nasuwa się jedno 
zdanie: Chwilo trwaj, jesteś piękna! 

Janina Puchalik 

Dzień Kobiet w GOK Żołynia 

K ażdy rok pracy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Żołyni wy-

pełniony jest różnego rodzaju zaję-
ciami, imprezami i uroczystościami. 
Pracownicy zgodnie z zakresem po-

wierzonych obowiązków mają czas 
wypełniony konkretnymi zadaniami.  
 Czas zamknięcia ośrodków kultury 
dla szerokiego grona odbiorców  
zatrzymał większość z naszych statu-
towych działań, stworzył natomiast 
możliwość przeprowadzenia remon-
tów i renowacji niektórych pomiesz-
czeń. W Filii GOK w Brzózie Stadnic-
kiej udało się wymienić nieszczelne 
okna w sali widowiskowej, szatni i 

toalecie. Przy tej okazji uzupełniono 
wyposażenie o nowe wieszaki w 
szatni i dokonano niezbędnych na-
praw w pomieszczeniach WC. Całość 
pomieszczeń odmalowano oraz od-
czyszczono i na nowo zaolejowano 

podłogę. W okresie wakacyjnym 
zostało odmalowane pomieszczenie 

administracyjno-biurowe . 

 W Filii GOK w Smolarzynach od-

malowano salę widowiskową. No-
wego blasku nabrał parkiet, który 
został dokładnie wycyklinowany i 
polakierowany. Przytwierdzono rów-
nież nowe listwy przypodłogowe i 
zamontowano profesjonalny system 

wystawienniczy. We wszystkich po-

mieszczeniach zostało naprawione 
oświetlenie, odnowiono pomiesz-
czenia sanitarne, kuchnie, pomiesz-

czenie biurowe, korytarz i hol. 

 Dzisiaj na wznowienie działalności 
czekają odświeżone, czyste i zadba-
ne wnętrza. Podnoszą komfort pra-
cy, ale również prestiż instytucji i 
stają się wizytówką gminy. 
 Wszystkie prace (oprócz cyklino-
wani i lakierowania podłóg) zostały 
wykonane przez pracowników GOK, 
zarówno budowlane jak i porządko-
we. Zaoszczędzone środki finansowe 
przez obecną sytuację epidemiolo-

giczną pozwoliły na finansowe 
udźwignięcie tych inwestycji, jednak 
to zaangażowanie i chęć działania 
pracowników pozwoliła na tak sze-
roki zakres prac. 

 Mamy nadzieję, że wraz z wiosną 
powróci „normalność” i będziemy 
mogli wykonywać naszą pracę w 
zakresie, do jakiego zostaliśmy po-
wołani, a mieszkańcy zauważą, od-
wiedzając nasze placówki, że nie 
zmarnowaliśmy tego czasu. 

 

Redakcja 

Rok inny niż wszystkie 

Sala widowiskowa 

w Brzózie Stadnickiej 
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P od koniec ubiegłego roku ka-
pliczka pw. św. Trójcy poddana 

została niezbędnym pracom konser-
watorskim niwelującym powstałe w 
wyniku upływu czasu zniszczenia. 
Zakres wykonanych prac obejmo-

wał: wymianę pokrycia dachu z re-
montem więźby dachowej, osusze-
nie fundamentów, malowanie ścian. 
 Remont wykonany został dzięki 
staraniom opiekującego się kaplicz-
ką p. Bolesława Tołpy, który pokrył 
również część związanych z tym 
przedsięwzięciem wydatków. Działa-
nie to uzyskało również wsparcie 
Wojewódzkiego Konserwtora Zabyt-
ków w kwocie 9 000 zł.  
 Na zdjęciach prezentujemy Pań-
stwu obecny wygląd kapliczki po 
zakończeniu prac remontowych.   
 Jako ciekawostkę załączamy rów-
nież fotografie odnalezione w zbio-
rach etnografów: Jerzego Tura i Bar-
bary Tondos. Dzięki nim możemy 
zobaczyć jak wyglądała kapliczka i jej 
otoczenie w 1964 roku. 

 

Magdalena Kątnik-Kowalska 
 

 Kapliczka Świętej Trójcy datowa-
na jest na początek XIX w. Tradycja 
wiąże  z powstaniem styczniowym. 
Był to dogodny punkt dla powstań-
ców, bo znajdował się poza mia-
steczkiem. W kapliczce gromadzono 

i przechowywano broń. Korzystali  
z niej żołnierze z kompletowanego  
w okolicy oddział generała Antonie-
go Jeziorańskiego. Działała także 
poczta polowa, u Świętej Trójcy po-
wstańcy mogli bezpiecznie pozosta-
wiać wiadomości o sobie, ostatnie 
przed przekroczeniem granicy  

austriacko-rosyjskiej. 
 

Źródło: Teresa Grędysa „Historia 
zamknięta w przydrożnych 

kapliczkach” 

Nowe oblicze  

najstarszej  

żołyńskiej kapliczki 
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W  marcu kobiety z Żołyńskiej 
Grupy Biegowej „ZOŚKA” 

przyłączyły się po raz drugi do ogól-
nopolskiego wydarzenia Bieg Kobiet 

Zawsze Pier(w)si. Celem akcji było 
propagowanie badań profilaktycz-
nych oraz wsparcie kobiet, które 
zmagają się z chorobą nowotworo-
wą – rakiem piersi. W tym roku, 

wsparcie finansowe (z zakupionych 

pakietów startowych) zostało prze-
kazane młodej kobiecie, na sfinanso-
wanie prewencyjnej mastektomii i 

rekonstrukcji piersi, które nie są fi-
nansowane z NFZ. W związku z pa-
nującą sytuacją epidemiologiczną 
biegi odbywały się wirtualnie, w 
miesiącu marcu, na terenie całej (i 
nie tylko!) Polski. Zadaniem każdej 
uczestniczki było pokonanie dystan-
su minimum 5 km. 13 marca spotka-

łyśmy się przy stawach w Brzeźniku 
aby razem okazać solidarność kobie-
tom walczącym z tą ciężką chorobą. 

Każda z nas zrobiła coś nie tylko dla 
siebie, ale też dla innych. W przy-
szłym roku na pewno weźmiemy 
udział w kolejnej edycji wydarzeniu, 
które na stałe wpisało się w nasz 
„kalendarz biegowy”. 

Żołyńska Grupa Biegowa „ZOŚKA” 

BIEG KOBIET 2021 - zawsze Pier(w)si 

Od lewej: Wiktoria Hader, Dorota Kołcz, Urszula Nowicka, Katarzyna Rogo-
wska, Edyta Rejman, Magdalena Rogowska 

Bieg kolorowych 

skarpetek w Żołyni 
  

W  dniu 21 marca przypada 

Światowy Dzień Zespołu 
Downa. Święto to zostało ustano-
wione w 2005 r. z inicjatywy Euro-

pejskiego Stowarzyszenia Zespołu 
Downa, aby promować prawa osób 
z zespołem downa do pełnego 
uczestniczenia w życiu społecznym. 
W tym wyjątkowym dniu, aby oka-
zać swoją solidarność i wsparcie 
osobom z zespołem downa, należy 
ubrać wesołe, kolorowe skarpetki, 
nie do pary. 

 Żołyńska Grupa Biegowa „ZOŚKA” 
i tym razem nie zawiodła. Dołączyła 
do tego wspaniałego wydarzenia tak 
jak potrafi najlepiej, czyli wspólnym 
bieganiem. W licznym gronie, z 

uśmiechami na twarzach, w miłej 
atmosferze, a co najważniejsze w 
kolorowych skarpetkach pokonali-

śmy dystans 10 km. Celem biegu 
było podniesienie poziomu wiedzy 
na temat osób z zespołem downa, 
oraz okazanie im naszego wsparcia. 

Wspólnie stwórzmy im lepszy świat!  
  

Żołyńska Grupa Biegowa  
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W  dniach 6 i 7 marca br.) w Jaśle odbyła się kolejna edycja International 
Judo League. Zawody te były jednocześnie Otwartymi Mistrzostwami 

Miasta Jasło w Judo. Judocy z Żołyni, Maciej i Jakub Kołodziejscy, reprezentu-
jący Akademię Judo Rzeszów, powrócili z zawodów ze złotem (Maciej) i brą-
zem (Kuba). Serdecznie gratulujemy chłopakom i trzymamy kciuki za kolejne 
występy. 

Red. 

Sukcesy judoków z Żołyni 

„Fakty i Realia” 

dostępne są na stronie 

internetowej 

www.zolynia.pl 

Powyżej: Maciej ze złotym medalem; poniżej: Kuba z brązowym.  

Gminny Ośrodek Kultury  

w Żołyni zwraca się z prośbą  

do wszystkich, którzy mogą  

podzielić się wspomnieniami lub 

udzielić nam jakichkolwiek  

informacji dotyczących  

funkcjonującego w Żołyni  

zakładu fotograficznego  

prowadzonego przez  

p. Kochańczyka.  

Aktualnie nie posiadamy prawie 

żadnych informacji odnośnie  

życia i działalności tej postaci. 

Będziemy wdzięczni za wszelką 

pomoc w tej kwestii. 
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  SPORTOWY CICER CUM CAULE 
   - cz. IV (postscriptum do 75-lecia LICEUM) 

W  trzech ostatnich numerach 

„Faktów...” skupiłem się na 
przypomnieniu absolwentów i in-
nych osób, które w znaczący sposób 
przyczyniły się do rozwoju sportu w 
naszym LICEUM, jak również sportu 
szeroko pojętego, wybiegającego 
znacznie poza granice Żołyni. Opis 
ten objął orientacyjnie pierwsze pół-
wiecze LICEUM, w niektórych przy-
padkach sięga jednak aż do dnia dzi-
siejszego, np. praca trenerska Stasz-

ka Szczyrby czy Staszka Buszty i wie-

lu, wielu innych jeszcze osób, szcze-
gólnie z młodszych roczników. 
 Pozostało jeszcze sporo tematów 
do uzupełnienia, by nie zostały zapo-
mniane w mroku przeszłości, choćby 
praca zespołu redakcyjnego nad 
„Kroniką Olimpijską” (o czym niżej) 
czy moje spostrzeżenia n.t. funkcjo-
nalności i mankamentów sali sporto-
wej LICEUM. 

 

„SZTAFETA OLIMPIJSKA  
– MOSKWA 80” 

  

 W związku z Olimpiadą w Mo-
skwie w 1980 r. władze oświatowe i 
sportowe zaleciły szkołom przystą-
pienie do konkursu o powyższej na-
zwie (przez 4 lata – 1976-80) i m.in. 

prowadzenie przez uczniów specjal-
nej kroniki olimpijskiej. W LICEUM 

powołano komitet redakcyjny w 
składzie: przew. Piotr Dudek, z-ca 

Teresa Mich, kronikarze Grażyna 
Lupa i Helena Ulma, konsultant Ja-

nusz Buszta – nauczyciel. 

     Sprawę potraktowaliśmy poważ-
nie. Kronikę prowadzono bardzo 
starannie, systematycznie; przez 

okres czterech lat odnotowywano 

wszystkie ważniejsze wyniki sporto-
we, mecze, tabele, wyniki plebiscy-

tów, wieloboju chłopców, wklejano 
zdjęcia itp. Komitet redakcyjny zbie-
rał się co tydzień, na bieżąco wpisy-

wano realizację wielu sportowych 
inicjatyw opracowanych wcześniej z 
udziałem dyrekcji i rady pedagogicz-
nej na okres czterech lat. 

    Efekt był znakomity. Kronika uzy-
skała wyróżnienie na szczeblu woje-
wódzkim. Ponadto zanotowaliśmy 
kilka innych osiągnięć. Szkoła była 
organizatorem pierwszej wojewódz-
kiej konferencji metodycznej na-

uczycieli WF poświęconej wykorzy-
staniu dwóch siatek w szkoleniu 
siatkarskim (o czym w dalszej części 
tekstu). Reprezentacja LICEUM 

(Piotr Czado, Maciej Marcinek, Piotr 

Dudek) awansowała do finału woje-
wódzkiego w konkursie „Na olimpij-
skim szlaku”, zajęła wysokie IV miej-
sce. Praca sportowa została doce-
niona w Rzeszowie i w Warszawie. 

LICEUM otrzymało najwyższe odzna-
czenie w sporcie szkolnym - 

„Zbiorową Odznakę za Zasługi w 
Rozwoju Sportu Szkolnego”. Po od-
biór tego centralnego wyróżnienia 
za realizację bogatego programu 
imprez sportowych i rozwoju bazy, 

w tym również za kronikę, do Lidz-
barka Warmińskiego pojechała 3-

osobowa delegacja w składzie: Ma-
ria Noga, Teresa Boguszewska i Ma-

rek Sęk. Opiekun SKS Janusz Buszta 
otrzymał „Medal Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego” oraz nagrodę w po-
staci wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie 

do Moskwy. Do Moskwy wyjechał 
również uczeń, czołowy piłkarz ręcz-
ny, wychowanek Edwarda Rząsy, 
Marek Sęk. 
    Wielka szkoda, że nie udało się 
kontynuować kroniki na tym pozio-
mie w kolejnych latach; szkoda rów-
nież, że komitet redakcyjny nie ma 
nawet wspólnego zdjęcia. 
    Tu  kilka ciekawostek: 

    Z okazji „Sztafety Olimpijskiej” 
wprowadziliśmy w naszej szkole co-
roczną rywalizację w tzw. wieloboju 
sprawnościowym chłopców. Wielo-
bój cieszył się przez wiele lat 
(szczególnie w okresie „Sztafety”) 
dużym zainteresowaniem wśród 
chłopców. Brylowała tu zdecydowa-
nie bardzo usportowiona i zaangażo-
wana grupa chłopców z rocznika 
1961, matura 1980. W roku jubile-

uszu 50-lecia LICEUM zorganizowa-

łem drugą wojewódzką konferencję 
metodyczną nauczycieli WF poświę-
coną wielobojowi sprawnościowe-

1995 r. - na przeszklonej ścianie zachodniej dodatkowe kosze 
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   Na konferencję zaprosiłem m.in. 
olimpijczyka Zdzisława Myrdę, wie-
lokrotnego reprezentanta Polski w 

koszykówce (139 spotkań, 1261 
pkt.), uczestnika Igrzysk w Moskwie. 

Miałem tam okazję oklaskiwać go w 
wygranym meczu z Australią. Zdzi-
sław był zawodnikiem Resovii, zdo-
był m.in. tytuł „Koszykarza Roku 
1975” ligi polskiej. 
    Wspomnę, że po zakończeniu ka-
riery sportowej był nauczycielem WF 
w Liceum Sportowym w Rzeszowie. 

Spotykaliśmy się wielokrotnie na 
meczach siatkówki w tamtejszej 
szkole oraz na różnych zebraniach 
sportowych. Zdzichu był osobą bar-
dzo lubianą, miał ogromne poczucie 
humoru, potrafił rozładować każdą 
konfliktową sytuację. Dodam jesz-
cze, że jego żona, Irena Kruczek, była 
jako uczennica w moim plutonie ra-

zem z żołyniankami Teresą Kochman 
i Anką Mierzwą na obozie przysposo-
bienia obronnego w Pustkowie. 

Przyjaciel i kolega klubowy Z. Myrdy, 

Franciszek Niemiec, mieszkał na stu-
diach WF w jednym pokoju w akade-

miku z naszym Tadeuszem Decem. 

„Świat jest mały”. 
    To nie koniec ciekawostek. Jako 

gość honorowy konferencji WF 

ochoczo wyraził zgodę na udział w 
konkursie rzutów do kosza z 
uczniem I klasy LO, Piotrkiem Busz-

tą. Ku uciesze zebranych wygrał, o 
dwie głowy niższy, reprezentant LI-
CEUM. Dodam, że olimpijczyk na 
naszą konferencję nieco się spóźnił i 
siedzi na powyższym zdjęciu tuż koło 
drzwi zasłonięty nogą Pawła Napie-
ralskiego (w trakcie rzutu). 

    Zdzisław Myrda zmarł niespodzie-
wanie w ubiegłym roku na waka-
cjach. 

  

NIE WSZYSTKO ZŁOTO 

CO SIĘ ŚWIECI 
 

 Przysłowie to odnieść można 
śmiało do nowej wymarzonej, wy-
śnionej sali LICEUM. Rok 1974. Eufo-
ria!  

 Pierwszy zgrzyt to... 

 W dotychczasowych odcinkach 

moich wspomnień więcej zapewne 
„blasków” niż „cieni”. Do poruszenia 
tych drugich zachęciła mnie zaskaku-
jąca nieco dyskusja, na którą natkną-
łem się przypadkowo w ostatnich 
dniach na Facebooku. Otóż: grupka 
sympatycznych, sportowo zaangażo-
wanych i bardzo sprawnych chłopa-
ków (Marciny, Grześki, Tomki i inni – 

obecnie  poważni panowie na eks-

ponowanych niekiedy stanowiskach, 

tuż po czterdziestce – do dziś nie 
pojmuję, jak mogłem nie dać im 
wtedy szóstek z WF na dyplom? - 

errare humanum est!) wspominała 
sobie czasy licealne. „Bohaterem” 
wspominków był… ZAPACH w ów-
czesnej sali gimnastycznej. 

 Uwagi nie były jakieś złośliwe, ot 
po prostu „prawda czasu, prawda 
ekranu”.  
 A zapach był rzeczywiście niemiły. 
Woń, w zasadzie wszechobecna, 
przenikała z zakonserwowanej ja-
kimś dziwnym specyfikiem ślepej 
podłogi pod parkietem. Przeciętny 
uczeń wdychał to powietrze, a jego 
ubranie przesiąkało nieprzyjemnym 
zapachem przez półtorej godziny w 
tygodniu (2x 45 minut), a to wszyst-

ko przez 4 lata. Siatkarkom dane 

było spędzać w tej sali 6-8 godzin w 

tygodniu. A mnie? A mnie przyszło 
chłonąć to „dobrodziejstwo” przez 
połowę dorosłego życia – prawie 30 

lat (1974-2003) przez 6 - 8, niekie-

dy10, godzin dziennie. Domowa 

pralka „chodziła na okrągło”, drogi 
oddechowe rewanżowały się nie-
ustanną chrypką. 
 Drugi zgrzyt to „WODA Z NIEBA”. 
W czasie każdego deszczu, a szcze-
gólnie w czasie wiosennej odwilży, w 
ruch szły różne miski, miednice, 
ścierki. Najgorsze były mecze i ta 
ciągła obawa o reakcje sędziów i 
walkower. Pośliźnięcie się na takim 
mokrym parkiecie groziło przecież 
niebezpieczną kontuzją. 
 Trzecia „atrakcja” sali to fatalna 
AKUSTYKA. Zmuszała do bardzo gło-
śnego mówienia, w zasadzie do wy-
krzykiwania różnych poleceń czy 
objaśnień ćwiczeń. Z tego powodu 
moje uszy zaznają dzisiaj coraz wię-
cej „błogiego spokoju”. 
 Prawdziwym „rarytasem” okazała 
się jednak TEMPERATURA. Fatalnie 
zaprojektowane, metalowe, mocno 

nieszczelne okna, trzy potężne 
otwory w dachu (wywietrzniki). W 

dodatku podwyższenie sali o 2 m 
zwiększyło jej kubaturę aż o 30%. 
Nie ma róży bez kolców; kaloryfery 

17

1995 r. wojewódzka konferencja nauczycieli WF, w akcji Paweł Napieralski 
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zamiast ogrzewać tylko 1740 m sze-
ściennych, musiały dodatkowo 
ogrzać 580 m3. Ciepełko uciekało 
więc wspaniale do góry, a wuefista 
ubierał pod dres… kalesony (tak, 
tak!), zezwalając uczniom niejeden 
raz ćwiczyć w ubraniach (kto miał 
wtedy dresy?).  Siatkarki z Rzeszowa 

przywoziły z sobą na mecz… termo-
metr, a gdy rtęć nie dochodziła do 
dziesiątej kreski odmawiały gry 
(przepisy mówiły o minimum czter-
nastu stopniach). Na szczęście dzięki 
negocjacjom z sędziami i trenerami 
nigdy nie przegraliśmy walkowerem. 
Pamiętam jednak sytuację, gdy 
przed jednym z meczów 
„przepychanki” trwały dobre pół 
godziny. Groźną sytuację zażegnały 
nasze absolwentki, od których w 
zespole np. AZS-u aż się roiło. W 
jednym ze spotkań, w pewnym mo-
mencie, po obu stronach siatki gra-

ło…aż 11 żołynianek; trener Adam 
M. (serdeczny kolega) desygnował 
na boisko całą piątkę naszych absol-
wentek. „Temperatura” meczu wy-
raźnie się ociepliła. 
 To jeszcze nie koniec mankamen-

tów; jedną z bolączek było OŚWIE-
TLENIE. Po kilku latach eksploatacji 

w sali zaczęło występować zjawisko 
„egipskich ciemności”. Po prostu z 
osiemdziesięciu żarówek na wyso-
kim suficie zdążyło się spalić ponad 
dwie trzecie, w rekordowym okresie 

„ciemności”, o ile pamiętam, świeci-
ło ok. 25 - 28 zakurzonych żarówek, 
w dodatku w mocno przybrudzo-

nych kloszach (dobrze że zawodnicz-
ki AZS-u nie przywoziły luksomierza). 
Gdy już prawie nie dawało się treno-
wać zaszła konieczność poprawy 
tego feralnego oświetlenia. Nikt w 
Żołyni nie miał tak wysokich drabin; 
udało się je pożyczyć gdzieś w Rak-
szawie. Dwie długachne 9-metrowe 

drabiny przywieźliśmy konnym wo-
zem. Związane u góry w kształt litery 
„A” podparte były z obu stron długi-
mi żerdziami. Tę karkołomną kon-
strukcję trzymały cierpliwie dziew-
częta z internatu, przesuwaliśmy ją 

wspólnie od żarówki do żarówki. Z 
boku obstawiona była materacami, 
ale i tak upadek spod wysokiego 

sufitu skończyłby się zapewne tra-
gicznie. Jakże ja wtedy byłem nieroz-
ważny! Przez kilka dni całkowicie 
zdemontowałem klosze (leżały po-
tem kilka lat w magazynie WF na 

szafach), wykręciłem wszystkie ża-
rówki - 80 sztuk i założyłem komplet 
nowych, nieco mocniejszych. W sali 

wyraźnie pojaśniało. Druga akcja 
wymiany (chyba przed ogólnopol-
skim finałem MKS-ów) miała już nie-
co bardziej cywilizowany charakter. 

Po prostu wypożyczyliśmy gdzieś 
przesuwane „rusztowanie warszaw-
skie”. Żarówki „tradycyjnie” wymie-
niał  nauczyciel WF przez kilka dni.  
 A propos oświetlenia, siły natury 
też nie zawsze nam sprzyjały. Usytu-
owanie sali stawało się koszmarem, 
gdy od strony zachodniej, szczegól-
nie wiosną i latem, przez ogromną 
przeszkloną ścianę „odwiedzało” nas 
SŁONECZKO. Trening i gra w siat-
kówkę były mocno utrudnione. 
 Tę ścianę wraz z zamontowanymi 
dodatkowo koszami widać na zdję-
ciu z konferencji WF na str. 16. 

 Skoro jesteśmy przy temacie lice-
alnej sali. Gdy już odjechała ekipa z 
Bielska, która montowała  wszystkie 

urządzenia zakupione w ich fabryce 
(kosze, drabinki, liny itp.) zacząłem 
„główkować” jak zwiększyć szero-
kość i długość sali, by optymalnie 
wykorzystać ją do siatkówki. Sala ma 
24x12m. Gumy ryflowane pod obu-

wie kibiców, zakupione gdzieś w 
Sosnowcu (przy okazji oglądnąłem 
trening czołowej wtedy w Polsce 
drużyny „Płomienia”, wielkiego ry-
wala „Resovii”), okazały się o 5 cm 
za szerokie. Nie mieściły się między 
filarami a przewidywaną boczną linią 
boiska do siatkówki. Obcinanie gum 
nie wchodziło w rachubę. W wy-
obraźni przesunąłem boisko o te 5 
cm w stronę drabinek, gdzie miały 
siedzieć na ławeczkach siatkarki. 
Tam również zrobiło się za ciasno, 
nogi zawodniczek, a szczególnie 
wyższych  chłopców (robiłem próby 
z siadaniem przed wymalowaniem 

linii) wchodziłyby mocno na boisko 
(ok. 10 cm). Poczułem się fatalnie. 
Wieczór usiadłem samotnie na ła-
weczce i długo zastanawiałem się... 
jak poszerzyć salę. Filary wkopane 
były dość głęboko, przesuwanie 
ścian nie wchodziło w rachubę. I 
wtedy coś mnie olśniło. Skoro nie da 
się powiększyć sali, to może dałoby 
się zmniejszyć boisko! Wytyczyłem 
więc boiska o wymiarach 8,90 x 
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 1984 – nawet warszawiankom nie przeszkadzała  wysokość sali i rozmiary 
boiska – w środku bloku reprezentantka Polski Izabela Szczypiórkowska 
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8,90m (zamiast 9 x 9m). W ten spo-

sób mieliśmy chyba najmniejsze bo-
isko w Polsce, o czym nikt, ale to 

absolutnie nikt nie wiedział przez 
ponad 30 lat. Sądzę, że nie przyszło 
to nigdy do głowy żadnemu trenero-
wi, żadnemu zawodnikowi, nawet 
żadnemu sędziemu. Wydaje mi się, 
że trwało to aż do wymiany parkietu 
w roku 2015, ale ja już byłem od 12 
lat na emeryturze i obecnego boiska 

nigdy nie mierzyłem. Ewentualnie w 
czasie meczu jako kibic grzecznie 

siedziałem na ławeczce i popijałem 
kawę. 
 Nigdy nie traktowałem tego jako 
jakieś oszustwo sportowe. Przecież 
oba grające zespoły miały zawsze te 
same warunki. 

 Wracając do powiększania boisk 
do „małych gier” na dwóch siatkach, 
to i w tym wypadku wprowadziłem 
pewne modyfikacje. Absolwenci pa-

miętają zapewne tzw. „wspólną 
strefę” o szerokości jednego metra 
pomalowaną innym kolorem. Strefa 
ta należała równocześnie do obu 
sąsiadujących boisk, poszerzała każ-
de z czterech boisk o pół metra (zysk 

24 m kw.) Z kolei „wydłużenie” boisk 
o minimum pół metra uzyskiwało się 
przez grę „do kaloryfera” i „do białe-
go szczebla” - tu zysk o kolejne ok. 

22 m kw. Nawet dzisiaj młode siat-
karki z klasy sportowej SP 1 wiedzą 
na czym polega gra do białego szcze-
bla. 

 Reasumując, idea montażu i prak-
tyczne wykorzystanie dwóch siatek 
wzdłuż sali do prowadzenia „gier 
małych” okazały się w naszych wa-
runkach więcej niż strzałem w dzie-
siątkę. Przez całe lata był to podsta-
wowy element prowadzenia lekcji 

WF (szczególnie przy licznych gru-
pach) oraz szkolenia początkujących 
grup siatkarek. A ile frajdy było pod-
czas rozgrywania najrozmaitszych 

turniejów np. z okazji Walentynek, 
Dnia Kobiet itp.  Zaryzykuję stwier-
dzenie, że była to podstawa sukce-
sów żołyńskiej siatkówki.  
 Wykorzystaniu dwóch siatek w 
szkoleniu początkujących siatkarek 
poświęcona była konferencja na-
uczycieli WF w 1976 r., o której 
wspomniałem wyżej przy „Sztafecie 
Olimpijskiej”. Ćwiczenia demonstro-

wało 16 dziewcząt z rocznika 1960 
po rocznym szkoleniu (9 z nich na 

zdjęciu obok). Na czterech boiskach 
w ciągu dwóch godzin wykonały w 
różnych wariantach ponad setkę 
ćwiczeń technicznych, fragmentów 
gry oraz przykładów „gier małych”.  
Uczestnicy konferencji podziwiali 

duże zaawansowanie sprawnościo-
we grupy. Nauczyciele otrzymali pi-

semne zestawy wszystkich tych ćwi-
czeń. Przygotowywałem je przez 
kilkanaście dni na maszynie do pisa-
nia wypożyczanej z sekretariatu. 
 Podobnie jak z siatkówką radzili-
śmy sobie z koszykówką. Początko-
wo zamontowane były 4 tablice, 
dwie główne i dwie boczne. Po pew-
nym czasie dokupiliśmy kolejne 
dwie, a nasze „złote rączki”, pano-
wie Tadeusz Decowski i Andrzej Du-

dek, zamontowali je pomysłowo nad 
drabinkami. W ten sposób powstały 
dodatkowo dwa tzw. „małe boiska”; 
cenne przy licznych grupach, szcze-

gólnie początkujących. 
 Nie chciałbym, by artykuł został 
odebrany jako forma „znęcania się” 
nad poczciwą licealną salą sportową. 
„Było, minęło”. Pragnę podkreślić, 
że powyższe niedoskonałości nie 
wynikały z błędów budowlańców  - 

wykonawców. Wina leżała po stro-
nie projektantów takich obiektów. 
W ostatnich dwudziestu latach z 

dużą radością, ale i pewną dozą za-
zdrości, obserwuję zdecydowaną 
poprawę warunków jej funkcjono-
wania: wymianę okien i drzwi na 
nowoczesne, zabezpieczenie sufitu 

przed „wodą z nieba”, zdecydowaną 
poprawę oświetlenia, ostatnio w 
2015 r. całkowitą wymianę ślepej 
podłogi i parkietu. Zrobiło się widno, 
ładnie, ciepło, sucho i pachnąco. Aż 
szkoda, że 47 lat (1974 - 2021) tak 

szybko minęło, a mnie przychodzi 
spoglądać na bryłę sali już tylko z 
balkonu swojego domu. 

 

cdn. 

Janusz Buszta 
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1978 – siatkarki z roczników 1960-62 na obozie zimowym w Hyżnem (stoją od 
lewej: Teresa Dąbek, Zofia Cisek, Jolanta Juszczyk, Janina Sierżęga, Jadwiga 

Szpetnar, Wiesława Midura, Teresa Mich; u dołu: Bożena Węgrzyn,  
Grażyna Lupa, Lucyna Bar, Małgorzata Burda, trener Janusz Buszta,  

Barbara Rzeszutek, Grażyna Leja (brak Marty Klimek i Barbary Domagały).  
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Na zdjęciach prace konkursowe  
„MARZANNA BIODEGRADOWALNA” 

Organizatorzy konkursu:  

Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, 
Grupa Biegowa „ZOŚKA” . 

Dziękujemy wszystkim za udział, 
a zwycięzcom składamy gratulacje! 

                                              fot. J. Tomczyk 

Miłosz Pawul Miłosz Pawul   

Adrian Adrian   

i Zuzanna Cynar i Zuzanna Cynar  Amelia Turkosz Amelia Turkosz   Anna Bejster Anna Bejster   Anna Rogowska Anna Rogowska   

Blanka BajBlanka Baj  

Anna Sierżęga Anna Sierżęga   
i Barbara Nykiel i Barbara Nykiel   

Błażej Baj Błażej Baj   Dominika Witek Dominika Witek   Katarzyna Lepianka Katarzyna Lepianka   Kinga i Julia Sołek Kinga i Julia Sołek   

Małgorzata Mach Małgorzata Mach   Michał Wyka Michał Wyka   Milena Wal i Antoni Basak Milena Wal i Antoni Basak   Miłosz i Hubert Leja Miłosz i Hubert Leja   

Natalia Sierzęga Natalia Sierzęga   Natalia Wyka Natalia Wyka   Zofia PelcZofia Pelc  


