
Fakty i Realia - gazeta żołyńska             o 

Nr 6 (272) czerwiec 2021 

Fakty i Realia Fakty i Realia 
gazeta żołyńska 

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. S.Cebuli  str. 2 

Informacje o pracach Rady Gminy Żołynia  str. 3 

Koło Seniorów wznowiło  działalność    str. 4 

Powrót figurki św. Antoniego       str. 6 

O działalności samorządu LO w Żołyni   str. 6 

Nowe publikacje związane z Żołynią    str. 8 

SPORTOWY CICER CUM CAULE - cz. V II   str. 11 Dzień Matki w Stowarzyszeniu Kobiet   str. 5 

Co by było gdyby…           str. 10 

W numerze: 

Nr 06 (272) CZERWIEC 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 

W czerwcu z radością witaliśmy pierwsze zwiastuny powrotu do popandemicznej normalności. Seniorzy i panie  
z kół gospodyń powrócili do spotkań w wymiarze znanym sprzed epidemii koronawirusa, zniesiono dyspensy  
od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., mocniej ruszyła również kultura… Na zdjęciu grupa dzieci i młodzieży  

z  Żołyni przed budynkiem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Wyjazd zorganizowano w ramach  
projektu edukacji teatralnej „Nie taki teatr straszny ...” realizowanego w GOK w Żołyni. 

Pierwsza z lewej p. Natalia Koza – teatrolog z Teatru Maska – prowadząca projekt. Więcej na str. 10. 
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Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Cebuli 

D nia 7 czerwca w ko-
ściele parafialnym w 

Żołyni odbyła się uroczy-
stość jubileuszu 40-lecia 
kapłaństwa ks. proboszcza 
Stanisława Cebuli. 
 Urodził się 5 lutego 
1956 roku w Odrzykoniu. 
Po ukończeniu Szkoły Pod-
stawowej w Odrzykoniu, 
podjął dalszą naukę w Li-
ceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika w 
Krośnie. Egzamin dojrzało-
ści złożył w roku 1975. W 
tym samym roku wstąpił 
do wyższego Seminarium 
Duchownego w Przemyślu. 
W listopadzie przerwał 
studia i został wcielony do 
specjalnej jednostki kleryc-
kiej w Brzegu nad Odrą. W 
roku 1976 wrócił do Prze-
myśla i kontynuował studia 
filozoficzno-teologiczne. W 
roku 1981 otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk ks. 
Biskupa Ignacego Tokar-
czuka i został skierowany 
na placówkę do Kamienia, 
gdzie pracował jako wika-
riusz. Następne wikariaty to : Prze-
myśl – parafia NMP Królowej Polski 
w latach 1983-1985, Rzeszów- para-
fia Chrystusa Króla w latach 1985 – 
1990 i Nowa Sarzyna 1990 – 1991. w 
Nowej Sarzynie pracował jako kate-
cheta szkół średnich. Podczas poby-
tu w Rzeszowie był współorganizato-
rem pieszych pielgrzymek na jasną 
Górę. W roku 1989 brał udział w 
pracach Komitetu Obywatelskiego w 
Rzeszowie i czynnie udzielał się w 
pierwszych po wojnie wolnych wy-
borach do Sejmu i Senatu. 
 W roku 1991 obronił pracę magi-
sterską na KUL pt. „Dzieje Parafii 
Odrzykoń w okresie przedrozbioro-

wym”. Praca została napisała pod 
kierunkiem ks. Doc. Dra hab. Anzel-
ma Weissa. W tym samym roku zo-
stał mianowany proboszczem parafii 
Dubiecko i dziekanem dekanatu du-
bieckiego. Podczas czteroletniego 
pobytu w Dubiecku odrestaurował 
kościół parafialny i dokończył budo-
wę świątyni w Nienadowej. W roku 
1995 został mianowany probosz-
czem parafii katedralnej w Przemy-
ślu i dziekanem dekanatu Przemyśl I. 
W latach 1995 – 1999 przeprowadził 
całkowitą restaurację i konserwację 
bazyliki archikatedralnej, za co zo-
stał odznaczony złotą odznaką za 
Opiekę nad Zabytkami w roku 1997 i 

odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury w 1998 r. 
 W roku 1997 brał udział 
w szkoleniu na temat rewi-
talizacji starych miast w 
USA: w Waszyngtonie i Fila-
delfii. Został odznaczony 
Nagrodą IV stopnia na 
Ogólnopolskim Konkursie 
w Dziedzinie Ochrony Śro-
dowiska i Atmosfery w ro-
ku 1998 i wyróżnieniem na 
międzynarodowym konkur-
sie na rozwiązania w Dzie-
dzinie Ochrony Środowiska 
za „Niekonwencjonalne 
ogrzewanie Bazyliki Archi-
katedralnej w Przemyślu” 
w roku 1999. 
 W roku 1998 został od-
znaczony godnością prałata 
i kanonika Metropolitalnej 
Kapituły Katedralnej przez 
arcybiskupa Józefa Michali-
ka. 
 15 czerwca 2002 roku 
złożył rezygnację z probo-
stwa parafii katedralnej w 
Przemyślu i został miano-
wany proboszczem parafii 
Żołynia. 

 Jubileusz kapłaństwa był piękną 
okazją do wyrażenia wdzięczności za 
dar posługi duszpasterskiej i złożenia 
życzeń od ministrantów, grup modli-
tewnych działających przy parafii 
oraz samorządu gminy Żołynia. 
  

 

 Drogiemu Jubilatowi  
życzymy wielu lat w zdrowiu 

oraz sił do sprawowania  
posługi w naszej parafii. 
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Sprawy gminy 

Informacje o pracach Rady Gminy Żołynia 

 29 kwietnia podczas posiedzenia 
wspólnego komisji rady gminy za-
padła decyzja o udzieleniu przez 
Gminę Żołynia pomocy finansowej w 
wysokości 788 tys. zł Powiatowi Łań-
cuckiemu, z przeznaczeniem na mo-
dernizację drogi powiatowej biegną-
cej przez Smolarzyny. Radni uznali, 
że gmina poniesie 50% kosztów tej 
inwestycji, ponieważ droga stano-
wiąca główny ciąg komunikacyjny 
tej miejscowości jest w bardzo złym 
stanie technicznym, a nie ma wido-
ków na wsparcie dotacyjne, od któ-
rego powiat uzależniał prowadzenie 
tej inwestycji,  warunkując je rów-
nież udziałem gminy. Modernizacja 
polegać będzie na położeniu nowej 
nawierzchni asfaltowej  o grubości 
9,5 cm (razem: warstwy łącznej i 
ściernej) oraz wykonaniu po obu 
stronach drogi poboczy o szerokości 
75 cm. Chodnik nie będzie rozbudo-
wywany, co zakładano przy realizacji 
inwestycji z dotacją zewnętrzną. 
Aktualnie wiadomo już, że udział 
gminy będzie mniejszy o około  
200 tys. zł, wystąpiły bowiem tzw. 
oszczędności przetargowe. 
 31 maja miało miejsce posiedze-
nie Komisji Rewizyjnej, podczas któ-
rego radni zbadali wykonanie budże-
tu gminy na 2020 r., zapoznali się ze 
sprawozdaniem finansowym gminy 
oraz informacją o stanie mienia gmi-
ny, wycenianego aktualnie na  
72 mln zł. Komisja pozytywnie oce-
niła gospodarowanie finansami gmi-
ny i skierowała wniosek do rady o 
udzielenie wójtowi gminy absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu na 
2020 r., co nastąpiło podczas sesji w 
dniu 21 czerwca. 

 14 czerwca radni dyskutowali  na 
posiedzeniu wspólnym wszystkich 
komisji rady gminy. W pierwszej 
części spotkania Magdalena Kątnik-
Kowalska, Dyrektor GOK, przedsta-
wiła wyniki ankiety przeprowadzo-
nej wśród mieszkańców gminy, zbie-
rającej ich oczekiwania, co do przy-
szłej  oferty  kulturalnej GOK oraz 
oceniającej jego dotychczasowe pro-
pozycje. Udział w badaniu ankieto-
wym wzięło 161 osób, które w więk-
szości opowiedziały się za realizacją 
zajęć prowadzonych przed pande-
mią. Dyrektor powiedziała, że miesz-
kańcom brakuje kursów np. fotogra-
fii, czy też kulinarnych, również zajęć 
sportowych jak fitness i gimnastyka 
korekcyjna. Proponowali również 
ulokowanie siłowni w budynku GOK. 
Dyrektor stwierdziła, że mieszkańcy 
często wyrażają potrzebę organizacji 
zajęć, po czym nie chcą w nich 
uczestniczyć. Tu podała przykład 
organizowania grupy tanecznej. Po-
prosiła również radę gminy o pomoc 
w podjęciu decyzji związanej z reor-
ganizacją GOK, spodziewaną w kon-
tekście zapowiadanych oszczędności 
budżetowych. W dyskusji radni wy-
razili zdanie, że reorganizacja spo-
czywa na barkach dyrektora, i że  
ewentualną decyzję o niej powinna 
poprzedzić dokładną analizą potrzeb 
i możliwości ośrodka. W drugiej czę-
ści posiedzenia radni zapoznali się z 
projektami uchwał przewidzianymi 
do podjęcia na sesji rady gminy. 
 14 czerwca odbyło się również 
posiedzenie Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji, która zbadała cztery 
petycje, w tym jedną podpisaną 
przez 409 mieszkańców Brzózy Stad-

nickiej. Mieszkańcy   wnioskowali o 
realizację inwestycji budowy hali 
sportowej przy szkole podstawowej 
w kształcie zaprojektowanym  w 
roku 2020 i z wykorzystaniem środ-
ków przyznanych gminie. Zwrócili 
się również o traktowanie mieszkań-
ców Brzózy St. przez władze gminy 
sprawiedliwie i z szacunkiem. Komi-
sja zarekomendowała radzie gminy 
uznanie, że żądanie pierwsze nie 
może być spełnione, gdyż decyzja w 
tej sprawie została już podjęta przez 
radę w grudniu 2020 r. i nie ma ak-
tualnie możliwości skorzystania z 
dotacji. Odnośnie żądania drugiego, 
uznano je za subiektywne odczucia 
składających petycję, gdyż zdaniem 
komisji mieszkańcy traktowani są 
sprawiedliwie i z szacunkiem. Kolej-
ne trzy petycje złożyło Stowarzysze-
nie „Jesteśmy u siebie” z Trzebowni-
ska. Dotyczyły uznania rządowego 
programu szczepień za eksperyment 
na ludziach, wstrzymania szczepień 
oraz informowania o zagrożeniach z 
nimi związanych z wykorzystaniem 
materiałów wskazanych przez sto-
warzyszenie. Komisja uznała, że pe-
tycje te nie zasługują na uwzględnie-
nie, gdyż rada gminy nie posiada 
umocowania prawnego do wstrzy-
mywania programu szczepień reali-
zowanego przez Rząd RP, ani specja-
listycznej wiedzy, aby oceniać  mate-
riały informacyjne stosowane w tym 
zakresie. Stanowisko wypracowane 
przez komisję dotyczące wyżej wy-
mienionych petycji podzieliła rada 
gminy, która rozpatrując je podjęła 
stosowne uchwały podczas sesji 
plenarnej rady w dniu 21 czerwca 
br. Informacje z sesji, przedmiotem 
której było aż 16 uchwał, przedsta-
wimy w lipcowych „Faktach i Re-
aliach”.  
 Przypominamy, że szczegółowy 
przebieg sesji archiwalnych oraz 
transmitowanych na żywo śledzić 
można na kanale wideo Urzędu Gmi-
ny Żołynia, dostępnym pod adre-
sem: 

https://tinyurl.com/yjfaydpn 
 

Waldemar Natoński 

 Drugi kwartał roku był okresem intensywnej pracy rady gminy. Cztero-
krotnie spotykały się komisje rady oraz odbyła się absolutoryjna sesja ple-
narna. 21 czerwca, po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za rok 2020 oraz 
sprawozdań: z wykonania budżetu gminy i finansowego gminy za rok 2020, 
rada udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i  absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu. Był to czas na podsumowanie minionego roku budżetowego 
oraz ocenę kondycji finansowej gminy. 
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„KOŁO SENIORÓW” w Żołyni wznowiło swoją 
aktywność przerwaną przez pandemię COVID 19 

U płynęło już ponad 15 miesięcy 
od ostatniego spotkania żołyń-

skich seniorów, jednak znów sprzy-
jające okoliczności pozwoliły na zor-
ganizowanie imprezy towarzyskiej 
na łonie przyrody w pierwszym dniu 
lata 2021 r. Grupa członków zarządu 
„Koła Seniorów”, odpowiadając na 
oczekiwania żołyńskich seniorów, 
zorganizowała piknik dzięki gościn-
ności rodziny Renaty i Wojciecha 
Kwiatków, właścicieli pięknie poło-
żonej posesji wśród sosnowych, ży-
wicznych lasów w Żołyni Dolnej. 
 To właśnie w ich rodzinnym 
ośrodku rekreacyjnym, w sąsiedz-
twie retencyjnego zbiornika wody o 
powierzchni przekraczającej hektar, 

usytuowanym w niedawnej kopalni 
piasku, grupa 30 seniorów spędziła 
bardzo miło letnie popołudnie i wie-
czór w komfortowych niemal warun-
kach, rozkoszując się malowniczym 
położeniem tego ośrodka oraz panu-
jącą tu ciszą przerywaną jedynie 
śpiewem ptactwa i pluskaniem ryb 
w starannie utrzymanym śródle-
śnym zbiorniku. Seniorzy mogli po-
dziwiać także urządzenia do paint-
ballu, boiska do Bamber Ball (sport 
polegający na grze w piłkę nożną w 
dużych dmuchanych kulach, zwa-
nych Bamber Ball) i innych gier i za-
baw. 
 Spotkanie było okazją do przyjem-
nych wspomnień, rozmów i żartów 

oraz planowaniu kolejnych imprez 
integracyjnych i relaksacyjnych o 
różnym charakterze. Organizatorzy 
postarali się umilić czas smakowitym 

Informujemy,  że 

SKŁAD WĘGLA  
i KRUSZYW 

„AS” w ŻOŁYNI 
ul. Mickiewicza 5b 

 
poszerzył swoją ofertę  

o sprzedaż kamieni  
ozdobnych 

oraz wypożyczalnię  
maszyn ogrodowych  

i budowlanych.  
 

Świadczy również profe-
sjonalną sprzedaż oraz 

serwis urządzeń ogrodo-
wych STIHL oraz innych 

marek. Oferuje także  
wysokiej jakości węgiel, 
pellet, piaski, kamienie 

drogowe oraz skup złomu. 
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25  maja Stowarzyszenie Kobiet 
w Żołyni świętowało Dzień 

Matki. Był to wyjątkowo piękny 
dzień, bo nareszcie można było się 
spotkać i nacieszyć wspólnym by-

ciem razem. Miłym upominkiem dla 
wszystkich mam był występ zespołu 
wokalnego a także możliwość obej-
rzenia wystawy „Majerscy dla kate-
dry przemyskiej”. Powiew wiosen-

nego wiatru i zapach bzu wzbudził w 
nas nowe siły do dalszej pracy. Za-
chęcamy wszystkie chętne kobiety 
do współpracy z nami i szerzenia 
tradycji Żołyni. 

 
Katarzyna Sierzęga 

fot. J.Tomczyk 

Dzień Matki w żołyńskim Stowarzyszeniu Kobiet 

poczęstunkiem, w tym również 
smacznymi potrawami osobi-
ście przyrządzonymi. 
 Szczególne podziękowania 
kierujemy do pań: Zofii Babiarz, 
Krystyny Młynek, Krystyny Lic 
oraz Janiny Kwiatek (mamy wła-
ściciela ww. obiektu). Serdecz-
ne podziękowania należą się 
również Wiesławowi Królowi, 
który jak zawsze, nie szczędząc 
czasu i sił oraz samochodu, zad-
bał o wszystko. Dodać należy, 
że wdzięczność uczestników 
spotkania jest tym większa, że 

wszyscy wymienieni robili to 
bezinteresownie. 
 Największą jednak wdzięcz-
ność wyrażamy pp. R. i W. 
Kwiatków, którzy udostępnili 
nam swój obiekt ( zresztą wiele 
już razy), a ponadto, również 
gratis, środki transportu do 
przewozu niezbędnych rzeczy, 
angażując także swojego zięcia 
oraz wnuka naszej znakomitej 
przyjaciółki Janiny Kwiatkowej. 

 
Stefan Natoński 
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D obiegła końca, trwająca blisko 8 miesięcy, renowacja 
rzeźby św. Antoniego Padewskiego. Odnowienia figu-

ry podjęła się p. Alicja Mogielska z Rzeszowa, dzięki której 
św. Antoni znów może cieszyć oczy mieszkańców Żołyni. 
 Pierwszym etapem było oczyszczenie rzeźby z kurzu i in-
nych nawarstwień powierzchniowych. Następnie usunięto 
wtórne przemalowanie z farby olejnej. Po ustaleniach komi-
sji konserwatorskiej zdecydowano o pozostawieniu przed-
ostatniego opracowania malarskiego, które jest wysokiej 
jakości oraz w dużej mierze okazało się w dobrym stanie 
zachowania. 
 Następnie rzeźbę poddano dezynsekcji oraz wykonano 
impregnację strukturalną drewna. Uzupełniono również 
ubytki drewna oraz powstałe w nim spękania, szczególnie w 
podstawie rzeźby. 
 Kolejnym etapem było oczyszczenie oraz zabezpieczenie 
warstw malarskich impregnatem. Uzupełniono ubytki war-
stwy malarskiej i rzeźbę pokryto werniksem retuszerskim. 
 Na koniec wykonano punktowania czyli uzupełnienia 
warstwy malarskiej. Całość rzeźby zabezpieczono jeszcze raz 
werniksem o satynowym połysku. 
 Wykonano dokumentację fotograficzną w trakcie całego 
procesu trwania konserwacji. 
Wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możliwe było do-
konanie renowacji figury św. Antoniego, składamy serdecz-
ne Bóg zapłać. 

Opiekunowie kapliczki 

Powrót figurki św. Antoniego Padewskiego 
do kapliczki przy ul. Mickiewicza 

Oświata 

Nasza władza, czyli o działalności 
Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Żołyni w r. szk. 2020/2021  

P o wyborach Samorządu 
Uczniowskiego i jego opieku-

nów przystąpiliśmy już we wrześniu 
do intensywnej pracy.  
 Na początku naszej działalności 
wzięliśmy na cel ratowanie naszego 
szkolnego żółwia zwanego  potocz-
nie Alzheimerem, przy którym wy-
chowały się całe pokolenia żołyń-
skich licealistów. Dzięki ak-
cji ,,Zbiórka dla szkolnego żółwia” 
pozyskaliśmy potrzebne środki na 

zakup nowego filtra i zapasu karmy, 
dzięki czemu nasz szkolny pupilek 
nadal żyje i cieszy się jak widać – 
mimo sędziwego wiekuJ - dobrym 
zdrowiem. 
 Kolejną naszą akcją by-
ło ,,Światełko Pamięci dla Łyczako-
wa”, w ramach której udało nam się 
zebrać kilkadziesiąt biało-czerwo-
nych zniczy, miały one trafić na 
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 
na 1 listopada, ale z wiadomych 

przyczyn (zamknięcie granic w dru-
giej połowie października)  trafią 
tam  –  mamy nadzieję  –  w tym 
roku. 
 Już w czasie lockdownu, żeby 
obudzić nieco i ożywić skostniałych 
przy komputerach uczniów LO, zor-
ganizowaliśmy akcję pod ha-
słem ,,Jak uczniowie żołyńskiego LO 
spędzają Święta Bożego Narodzenia 
2020r.”, dzięki której mogliśmy się 
spotkać bardziej prywatnie on-line i 
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pochwalić swoimi choinkami, świą-
tecznymi dekoracjami itp. 
 Po feriach zimowych przeprowa-
dziliśmy akcję charytatywną, tj. 
zbiórkę nakrętek dla ciężko chorej 
12-letniej Wiktorii z Woli Dalszej: 
kilka pudełek z zebranymi przez na-
szych uczniów nakrętkami zostało 
przewiezionych do punktów zbiórki 
w Łańcucie, tj. dużych czerwonych 
serc wystawionych w kilku miej-
scach miasta.  
 Dnia 1 czerwca w Dniu Dziecka z 
naszej inicjatywy zorganizowany 
został pierwszy po długiej przerwie 

wyjazd sportowo-rekreacyjny dla 
wszystkich uczniów LO na obiekty 
sportowe klubu LKS Błękit Żołynia, 
na którym uczniowie wraz z kilkoma 
opiekunami doskonale się bawili.  
 8 czerwca 2021r. spotkaliśmy się 
ponownie na Wieczorze Filmowym, 
na który zaprosiliśmy także uczniów 
klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 
1 w Żołyni: zarówno licealiści jak i 
ich koleżanki i koledzy z klas 8-ych 
świetnie się razem bawili i integro-
wali.  

 14 czerwca 2021r. spotkaliśmy się 
kolejny raz z uczniami klas 8-ych - 
tym razem w Szkolnej Strefie Kibica 
zorganizowanej pod hasłem „Łączy 
Nas Piłka i Nasza Szkoła w Żołyni” z 
okazji pierwszego meczu naszej na-
rodowej reprezentacji na Mistrzo-
stwach Europy w Piłce Nożnej EURO 
2020. Ubrani w biało-czerwone stro-
je, z flagami i szalikami, odśpiewali-
śmy razem z piłkarzami nasz hymn 
narodowy, a następnie w atmosfe-
rze piłkarskiego święta kibicowali-
śmy naszej reprezentacji. Nasze 
wspólne kibicowanie – zorganizowa-

ne po raz pierwszy w historii Szkoły 
– bardzo przypadło wszystkim do 
gustu i z pewnością jeszcze niejed-
nokrotnie je powtórzymy… 
 Nasza kolejna akcja samorządowa 
była „słodka”, tzn. był nią Słodki 
Czwartek dnia 17 czerwca 2021r., na 
którym cała społeczność szkolna 
mogła delektować się wybornymi 
wypiekami własnej produkcji ,,made 
in Żołynia”: wszystko smakowało 
wybornie i trudno było się oprzeć 
kolejnym porcjom, przez co przybyło 

nam nieco kalorii, ale te spalimy nie-
bawem na ostatniej naszej imprezie 
w tym roku szkolnym, tj. na spływie 
kajakowym w Roztoczańskim Parku 
Narodowym  w środę 23 czerwca … 
 Tak więc mimo lockdownu spo-
wodowanego pandemią koronawi-
rusa i 7-miesięcznej przerwy w na-
uce stacjonarnej udało nam się prze-
prowadzić kilka pożytecznych akcji 
oraz bardzo udanych imprez integra-
cyjnych, które pomogły nam prze-
trwać ten trudny ,,pandemiczny” rok 
szkolny i wrócić do normalności. 
Warto też podkreślić, że nasze akcje 
i imprezy nie tylko nie nadszarpnęły 
naszego samorządowego budżetu (a 
to w dużej mierze dzięki sponsorom: 
Rodzicom Uczniów, członkom Rady 
Oświaty przy Urzędzie Gminy w Żo-
łyni, Dyrekcji Szkoły - wszystkim w/w 
bardzo w tym miejscu dziękujemy!), 
ale pomogły jeszcze zarobić kilkaset 
złotych (ze sprzedaży ciast, waty 
cukrowej, gofrów, tostów, napojów 
itp.), które przeznaczymy na poży-
teczne cele w naszej dalszej działal-
ności … 
 Zachęcamy również wszystkich do 
odwiedzania strony internetowej i 
facebooka naszego LO, gdzie sukce-
sywnie zamieszczamy artykuły, zdję-
cia, filmiki i plakaty z naszej działal-
ności. 
 I na koniec jeszcze jedno: JESTE-
ŚMY DUMNI Z NASZEGO ŻOŁYŃSKIE-
GO LICEUM, które nowocześnie i 
skutecznie uczy, pomaga rozwijać 
zainteresowania i pasje oraz umożli-
wia młodym ludziom działanie na 
różnych płaszczyznach. 
Samorząd Uczniowski LO w składzie: 

Patryk Cyburt (przewodniczący), 
Piotr Szpila (zastępca przew.), Ga-
briela Szpilka (sekretarz), Zuzanna 

Foryt (skarbnik), Julia Stępień i Piotr 
Nowak (członkowie) oraz opiekuno-

wie: p. Zofia Szpila i p. Jan Kosior 

Śpiewanie hymnu narodowego w Szkolnej Strefie Kibica 
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Kultura 

 22 maja odbyła się promocja 
książki Bartosza Podubnego pt. 
"MAJERSCY DLA KATEDRY PRZEMY-
SKIEJ". Publikacja powstała w opar-
ciu o projekty znalezione w Żołyni i 
jest naukowym opracowaniem dla 
wystawy pod tym samym tytułem. 
Uroczysta premiera publikacji połą-
czona z prelekcją autora odbyła się 
w Muzeum Archidiecezjalnym w 
Przemyślu 20 lutego, podczas trwa-
jącej tam wystawy (od 15 listopada 
2020 r. do 31 marca 2021 r. ).  
 Żołyńska prezentacja tej ekspozy-
cji została otwarta w czasie Nocy 
Muzeów (15.05.2021 r.), podczas 
której p. Bartosz Podubny przybliżał 
zwiedzającym zagadnienia z nią 
związane. Wystawa będzie czynna w 
sali wystawowej GOK-u do 16 lipca. 
 W spotkaniu promocyjnym wzięły 
udział m.in. prof. Katarzyna Chru-
dzimska-Uhera – kierownik Katedry 
Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej 
Instytutu Historii Sztuki UKSW i prof. 
Anna Czyż – kierownik Katedry Sztu-
ki Nowożytnej UKSW. Obie badaczki 
prowadzą w Żołyni prace dokumen-
tujące zbiór projektów zachowanych 
w pracowni Dąbrowskich. Badania 

realizuje Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie, a 
projektowi patronuje Narodowy In-
stytut Polskiego Dziedzictwa Kultu-
rowego za Granicą „Polonika”. Infor-
macja na ten temat ukazała się na 
antenie TVP Rzeszów w dniu 
1.06.2021 r.  
 Autor publikacji „Majerscy dla 
katedry przemyskiej” p. Bartosz Po-
dubny również uczestniczy w prowa-
dzonych pracach z ramienia Podkar-
packiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.  
  
 19 czerwca 2021 r. miałam za-
szczyt gościć przyjaciół "PROJEKTU 
DĄBROWSCY" w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni 
na uroczystej promocji pierwszej 
publikacji dotyczącej Dąbrowskich. 
Album „Żołynia Rynek 1. Kamienica 
Dąbrowskich” ukazuje zbiór arty-
stycznych fotografii przedstawiają-
cych wygląd rodowej siedziby żołyń-
skich rzeźbiarzy. 
 Fotografie wykonał Marcin Plezia, 
utalentowany i wrażliwy fotograf, 
który zachwycony urodą kamienicy 
potrafił zatrzymać na kliszy jej ele-

gancję i czar. Piękno detali zostało 
po mistrzowsku uchwycone, a uroda 
domu na zawsze zachowana. 
 Podczas spotkania zaprezentowa-
ny został film o kamienicy pt. "Jak 
odkrywałam dziedzictwo Dąbrow-
skich", przedstawiłam również krót-
ką prezentację multimedialną wy-
branych fotografii. Marcin Plezia 
opowiedział o kulisach powstawania 
zdjęć i emocjach związanych z 
uwiecznianiem na kliszy piękna do-
mu Dąbrowskich, a Urszula Sobol 
zaprezentowała krótko przebieg 
prac edytorskich. 

Nowe publikacje  
na żołyńskim rynku wydawniczym 
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 Goście wieczoru otrzymali promo-
cyjne egzemplarze albumu, mogli 
również zdobyć autografy i dedyka-
cje oraz w kuluarach porozmawiać o 
książce, o Dąbrowskich i nie tylko ... 
Relację z tego wydarzenia zamieściło 
Radio Rzeszów 20 czerwca, w audy-
cji "Okolice Kultury". Reportaż przy-
gotowała p. Iwona Piętak. 
 Zachęcam Państwa do nabycia 
publikacji, z której dochód będzie 
wspierał rozwój projektu. 

 
Magdalena Kątnik-Kowalska 

fotografie J.Tomczyk 
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... świat stracił kolory? A gdyby znik-
nął świat wyobraźni, który przyjmij-
my nazywałby się Wielka Gdyba? 
Takie pytania zrodziły się w głowach 
chyba wszystkich widzów pewnego 
spektaklu. 
 „TUTU” Teatru Lalek BANIALUKA 
z Bielska-Białej zaprezentowany zo-
stał w ramach 11. Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatrów Ożywionej 
Formy – Maskarada. Organiatorem 
był Teatr Maska z Rzeszowa. 
 Trudno było się oprzeć, aby tam 
nie pojechać. Grupa chętnych 15 os. 
szybko się znalazła i tak 19 czerwca, 
w upalne popołudnie, wyruszyliśmy 
z Gminnego Ośrodka Kultury w świat 
teatru i wyobraźni. 
 Kraina Wyobraźni, Wielka Gdyba 
istnieje tylko dzięki dziecięcej fanta-

zji. Nieograniczonej, nieskończonej – 
wiecznej… Kiedyś pewnie tak było, 
ale w dzisiejszych czasach dzieci nie 
mają czasu na rozwijanie wyobraźni. 
Lekcje, dodatkowe zajęcia, kursy i 
oczywiście smartfon lub komputer. 

Czy zatem w naszej rzeczywistości 
Krainie Wyobraźni grozi zniknięcie? 
A może by tak pomarzyć i pogdy-
bać? Bo co by było gdyby ludzie się 
do siebie uśmiechali? 

Janina Puchalik 

Co by było gdyby... 
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Wprowadzenie: 
 
 No i mam problem. Moje wspo-
mnieniowe pióro woła już o waka-
cyjny urlop, a i czytelnikom może 
zaszkodzić zbyt duża porcja „grochu 
z kapustą”(cicer cum caule). Artykuł-
tasiemiec ma już siódmy odcinek, 
liczył będzie prawie 30 stron. Tym-
czasem przede mną na stole ogrom-
na jeszcze ilość sportowych, wspo-
mnieniowych zapisków, a z tym co 
jeszcze tkwi w zakamarkach pamięci 
wystarczyłoby na co najmniej 3-4 
artykuły. Gdy już czasem brakuje 
chęci do pisania, sił i motywacji do-
starczają liczne opinie czytelników (i 
tych z Żołyni, i tych z dalsza z zagra-
nicą włącznie), nie ukrywam, że do-
starczające dużo satysfakcji. Zacytu-
ję niektóre fragmenciki messengero-
we, mailowe i te „na żywo”: ...miło 
się czyta taką historię; …czytam 
wszystkie od początku; ...czytam po 
parę razy i wspominam dobre czasy 
(wtedy człowiek nie umiał tego tak 
docenić); ...powiem szczerze, że to 
były najlepsze 4 lata w moim życiu; 
...jest mi bardzo miło, że znalazłam 
się w gronie wymienionych; super 
czas, po którym zostało wiele miłych 
wspomnień; ...znalazło się miejsce 
nie tylko dla tych odnoszących suk-
cesy, obdarzonych talentem i wa-
runkami fizycznymi, ale również dla 
zaangażowanych, ha, ha… (to pew-
nie o sobie?); ...w tej Żołyni napraw-
dę dużo sportowego się działo; 
...niech pan pisze, pisze, przypomina 
się człowiekowi młodość… (to słowa 
absolwentki, której dzieci i wnuki 
miałem okazję uczyć); ...wszystko z 
młodości ożyło... (to koleżanka z 
pracy). 
 W cyklu artykułów nie zamierza-
łem zamieszczać tabel, wykazu pu-
charów i zdobytych medali, doku-
mentować rekordów szkoły itp. Nie 

miała to być też, w założeniu, laurka 
dla dyrektorów, koleżanek i kolegów 
z pracy, ani dla mnie osobiście. Spo-
śród prawie 20. wuefistów pracują-
cych w okresie 75-lecia LICEUM wy-
jątek zrobiłem tylko dla dwóch po-
staci (Olek i Marcin – stanowią fun-
dament całego sportu licealnego). 
 

„Klamra zawodowa” 
 
    Okres mojej pracy zawodowej w 
LICEUM (1967 – 2003) spina się 
pewną klamrą. Są to zapadający w 
pamięć sportowcy. 
    Rok szk. 1967/68 to głównie 
chłopcy-siatkarze. Wymieniałem ich 
w innych artykułach. Ale były i 
dziewczęta: Magda Bik-Szczepka, 
Krysia Ostrowska-Młynek, Kazia Ro-
gowska-Cisek, „strzelec wyborowy” 
Marysia Witek-Cedzidło, był również 
pewien...kotylion. 
    Rok szk. 2002/03, dla mnie poże-
gnalny, to „świeży pogimnazjalny 
produkt” - I klasa „nowego” 3-
letniego liceum. Spośród uczniów 
pamiętam szczególnie kilku zaanga-
żowanych młodych sportowców – 
alfabetycznie: Paweł Buszta, Damian 
Lic, Bartek Kilian, Marcin Mączka, 
Mateusz Natoński, Damian Wawrza-
szek. W tymże roku to również dwie 
ostatnie klasy „starego” liceum. Tu 
grupa zaangażowanych koszykarzy z 
Pawłem Tabinem na czele – o tych 
wychowankach Ewy Hołub z SP 1 
pisałem już wcześniej - w kolejnym 
roku 2003/04 osiągali doskonałe 
wyniki w kilku imprezach koszykar-
skich ma szczeblu wojewódzkim z 
nowym już nauczycielem Grzego-
rzem Hryniewskim. 

 

Pamięć bywa ulotna 
 
 W poprzednich artykułach wymie-
niłem dużą grupę wyróżniających się 

sportowców i osób związanych z 
licealnym sportem (ponad 200). Nie-
stety, nie wszystkich zdążyłem wy-
mienić, niektórych (co przyznaję z 
pewnym zażenowaniem) po prostu 
przeoczyłem. Dziś chciałbym tę lukę, 
przynajmniej częściowo, uzupełnić. 
Szczupłość miejsca nie pozwoli mi 
rozwinąć skrzydeł. Postaram się wy-
mienić przynajmniej kilka osób z 
tych „przeoczonych”, by je chociaż 
częściowo dowartościować, bo na to 
zasługują: (chronologicznie, bez 
roczników). 
 Z czasów licealnych chcę jeszcze 
wspomnieć młodszych nieco kole-
gów z Żołyni, tych „przeoczonych”; 
Staszka Macha, Bogusia Więcława, 
Kazka Chudzika, Jurka Niemca. Z 
okresu gdy już uczyłem mam 
„zaległość” w postaci Andrzeja Fle-
szara, Antka Krauza, Wojtka Macha, 
Janusza Zygmunta, Zbyszka Gron-
kowskiego, Bogusia Turosza, szóstki 
późniejszych księży Józka Rogow-
skiego, Andrzeja Maczugi, Andrzeja 
Bejstra, Józka Guta, Zbyszka Kurasa i 
Piotrka Piechuty. Z młodszej genera-
cji umknęli mi Sławek Leja, Grzesiek 
Boguszewski, Mirek Bzdek, bracia 
Dobrzańscy Mietek i Marcin. 
„Zagubiły się” gdzieś siatkarki: Basia 
Rzeszutek, Irena Pałys-Rydzik, Doro-
ta Rydzik, Basia Stopyra (z Górskiej), 
Józia Kuszaj, Anka Panek, Marysia 
Leja, Kasia Brzezicka, Gosia Gut.   
 Chciałbym jeszcze wspomnieć 
młodego nauczyciela WF z mojej 
podstawówki w Brzózie, Władysława 
Chudzika. Był dla mnie oczywiście 
idolem. Zachwycałem się jego sko-
kami wzwyż stylem przerzutowym 
(wtedy nowość!). Dziś wiem, że nie 
było to jakoś wysoko, ale dla mnie 
był to „kosmos”. Jego żoną została 
moja wychowawczyni, sympatyczna 
Janina Baran. Spotykamy się od cza-
su do czasu (jesteśmy na „ty”), roz-
mowy są bardzo serdeczne. Wspo-
minam wyjątkowo miło SP w Brzó-
zie, bo bez tamtejszych nauczycieli, 
tamtej „domowej atmosfery” nie 
byłoby prawdziwego „wysypu” mo-
ich krajan z roczników 1940 – 61 w 

 CICER CUM CAULE, cz. VII 
   PS do 75-lecia LICEUM 
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żołyńskim LICEUM, ze mną włącznie. 
 Gdy już jesteśmy przy Brzózie, 
muszę przyznać że i tutaj pojawiły 
się luki w pamięci. Z Julina dojeżdżali 
„moskwiczem” (prawdziwy szał) bra-
cia Tadek i Franek Sobotowie, grała 
w siatkówkę Krysia Wójcik, razem z 
Jasiem Machem biegał i grał w siat-
kówkę Tadek Urban, późniejszy na-
uczyciel WF i  dyrektor SP w Brzózie 
(współpracowało nam się doskonale 
na szczeblu zawodów gminnych). 
Nie sposób nie wspomnieć Janka 
Buszty czy wyjątkowo sprawnego 
Edka Buszty, jak również Beaty 
Wawro (o jej działalności misyjnej 
pisały „Fakty...”). O najmłodszych 
adeptkach siatkówki (to już wnuczki 
moich koleżanek z podstawówki) i 
ich opiekunkach będzie jeszcze za-
pewne okazja napisać. 
 Jestem jeszcze dłużnikiem w sto-
sunku do kilku osób, z którymi mia-
łem przyjemność współpracować w 
sporcie. To grupa pań pielęgniarek, 
które służyły przez wiele lat opieką 
medyczną w czasie licznych zawo-
dów tak na terenie szkoły, jak i po-
wiatu – Helena Polak-Bzdek, Helena 
Leja-Porębny, Janina Mączka-Mach, 
Alina Fus-Mach, Ewa Nicpoń-
Szkodzińska, Danuta Leja.  
 To również życzliwi pracownicy 
urzędu gminy z paniami księgowymi 
na czele, którym „zawracałem gło-
wę” wielokrotnie. To także Wojtek 
Opałka, który pomagał mi wyjątko-
wo dużo w czasach „Tęczy-
Enerteku” (2004-06). 
 Nie chciałbym zapomnieć o grupie 
państwa (bo i pani!) „trans-
portowców” na zawody – to kibic 
niezwykły Tadek Wawrzaszek, po-
tem ekipa Bogdana Dyrdy z Bikówki, 
Krzysiek Buszta z Biedaczowa, ostat-
nie lata to „brygada familijna” Bog-
dana Sobusia z Brzózy. A sam nestor 
rodu to chodząca encyklopedia spor-
tu, nie tylko powiatowego, kibic nie-
bywały! Zawsze nas gorąco dopingo-
wał z trybun. 
 O mały włos „uciekłaby” mi wy-
chowanka-siatkarka, obecnie peda-
gog szkolny, Beata Decowska- Gą-

sior. Przez wiele lat jako plastyczka 
wypisywała nam pięknie dyplomy. 
 

NAJwiększy licealny sukces 
związany ze sportem 

 
 Zdecydowanie uważam, że było 
to podwyższenie sali gimnastycznej 
o 2 m przy nowobudowanym bu-
dynku LICEUM. Rok oddania 1974. 
Przyczyniły się do tego sukcesy siat-
karek z roczników 1951- 55 (które 
nigdy nie zaznały radości z rozgrywa-
nia meczów w tej sali – najmłodsze z 
nich zdały maturę w czerwcu 74). 
Szczególnie istotne było zdobycie 
mistrzostwa szkół średnich dużego 
województwa rzeszowskiego w roku 
szk. 1972/73. Wspomnę o ogromnej 
roli jaką odegrała w tej sprawie 
czwórka nieżyjących już, niestety, 
osób: Ludwik Chmura (nasz absol-
went, dyrektor Instalu, prezydent 
Rzeszowa); Antoni Rajzer (prezes 
Okręgowego Związku Piłki Siatkowej 
w Rzeszowie, wielka postać rzeszow-
skiej siatkówki, człowiek o dużej kul-
turze osobistej i wielkiej życzliwości; 
Czesław Burghardt (przew. gromadz-
kiej rady narodowej, zasłużony na-
uczyciel LICEUM) oraz Franciszek 
Filip (nasz absolwent, naczelnik gmi-
ny, przew. rady gminy, nauczyciel). 
     Na drugim miejscu umieściłbym 

ukończenie studiów WF przez dużą 
liczbę absolwentów naszego LI-
CEUM (ponad 60 wychowanków).  
     Dopiero na trzecim „stopniu po-
dium” postawiłbym brązowy medal 
mistrzostw Polski Szkolnego Związku 
Sportowego zdobyty w Żołyni 1984, 
dwa finały juniorskie: Poznań 84 i 
Słupsk 86 oraz międzynarodowy 
turniej w Żołyni 84. 

 
NAJstarszy (1967/68)  

i NAJmłodszy (2002/03) zespół 
siatkarek z okresu mojej pracy 

zawodowej w LICEUM 
  

 Ten najstarszy (rocznik 1951 – 
kapitan Krystyna Filip-Kołcz), który 
„przecierał sportowe szlaki” i wyko-
nywał najtrudniejszą „pionierską 
robotę” gościł już na łamach 
„Faktów...” w poprzednich latach. 
Szczegółowe informacje o tym trud-
nym, rzeczywiście „pionierskim” 
okresie  przedstawiają J. Jucha i K. 
Kuźniar w opracowaniu „LKS Błękit 
Żołynia...”. Nie chciałbym dublować 
tych informacji. Ze swej strony 
wspominam i wypowiadam się o 
tym zespole zawsze z pełnym sza-
cunkiem i uznaniem, z dużym senty-
mentem.  
 Ten najmłodszy (roczniki 1984-87 
– kapitan Natalia Kilian - Fleszar) 

Rok 1984. Polak-Węgier dwa bratanki...  

Żołynia w jasnych strojach, węgierska ekipa na ciemno 
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mieliśmy również okazję po-
znać na tych łamach w po-
przednich latach. Przypomnę 
tylko, że trenerką tego nie-
zwykle sympatycznego zespo-
łu była Marta Buszta-
Hryniewska, a dziewczęta od-
niosły dwa duże sukcesy spor-
towe. Zdobyły w 2003 brązo-
wy medal w woj. licealiadzie i 
mistrzostwo Polski KSM-ów 
(Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży) w Toruniu.  
 

HISTORYJKI,  
DYKTERYJKI… 

Słynne spodenki  
Jasia Kurasa 

 
 Rok 1960, dziewiąta klasa 
LICEUM, mała sala SP 1. Na 
zbiórce przed lekcją WF Jasiu 
Kuras stoi w długich 
spodniach. „Co to ma zna-
czyć”? Głos prof. Sochy wska-
zuje, że chyba dziś wstał „lewą no-
gą”. Strwożony młodzian odpowia-
da: „Ktoś mi schował spodenki gim-
nastyczne”. Dialog był krótki: „Jeżeli 
się nikt nie przyzna, to cała klasa 
będzie miała na okres obniżone za-
chowanie i ocenę z WF-u o jeden 
stopień”. Na klasę padł blady strach, 
ale niestety nikt się nie przyznał i 
biedny Jaś przesiedział na ławeczce 
całą godzinę i tylko łypał smętnie na 
grających w piłę kolegów.  Jaki był 
los tych feralnych spodenek? Nie 
pamiętam. Co było dalej? Za obniżo-
ne zachowanie groził najwyżej oj-
cowski pasek, ale jedyną w czasie 
całej szkolnej edukacji czwórkę z WF
-u przeżyłem bardzo boleśnie (Janie, 
może jakaś rekompensata?). 
  

Herbata z gwoździem 
      
 Rok 1967, początek pracy zawo-
dowej. Wychowawstwo klasy dzie-
siątej LICEUM. Jedna z wychowanek, 
przy okazji siatkarka (przyjmijmy że 
miała na imię Kasia), nie przejawiała 
jakiejś nadzwyczajnej ochoty do za-
kuwania (świat jest przecież taki 

piękny w wieku 16-17 lat!). Ja, 22-
latek, świeżo upieczony belfer, nafa-
szerowany wiedzą pedagogiczno-
psychologiczną, postanowiłem 
„ratować” dziewczynę. Ówczesne 
trendy zalecały bezpośredni kontakt 
z rodzicami, najlepiej w domu 
ucznia. Umówiłem się więc na wizy-
tę domową, ubrałem najładniejszą 
koszulę i punktualnie zastukałem do 
drzwi. Podekscytowani rodzice za-
proponowali herbatkę (kawy się 
wtedy jeszcze nie pijało), grzeczność 
nie pozwalała odmówić. Tato wziął 
sprawę w swoje ręce, zapytał ocho-
czo „czy może być z gwoździem”? 
Ponieważ nie miałem zielonego po-
jęcia co to jest ten „GWÓŹDŹ”, rów-
nie ochoczo przytaknąłem. Gorąca 
herbatka po chwili zagościła na sto-
le, a my w trójkę (z mamą i tatą – bo 
Kasieńka przezornie schowała się do 
alkierza) przystąpiliśmy do omawia-
nia zawiłych problemów wieku doj-
rzewania. Rozmowa toczyła się 
wartko, herbatka sobie stała i całko-
wicie wystygła. Po dłuższej chwili 
tato wyraźnie zachęcił do degustacji, 
sam dał przykład, a ja poszedłem w 

jego ślady i pociągnąłem so-
lidny łyk tego, jak sądziłem, 
niewinnego napoju. W tym 
momencie poczułem w gardle 
jakiś potworny ogień, myśla-
łem że umieram, mój kaszel (a 
właściwie charkot, jakieś dzi-
kie rzężenie) słychać było chy-
ba na nieodległym Rynku 
(Kasia w alkierzu musiała mieć 
radochę!). Domyśliłem się, że 
tato „gwoździa” chyba nie 
żałował (czegóż  się nie robi 
dla dobra dziecka!), ja zaś za-
pamiętałem tę „lekcję wycho-
wawczą” do końca życia. Przy 
okazji zasób mojego słownic-
twa wzbogacił się o jakże  
piękny zwrot „herbata z gwoź-
dziem”. 
 

Tak socjalizmu  
nie zbudujemy! 

 
 Koniec lat 60. Prowadzę 

jesienny trening ogólnorozwojowy 
piłkarzy LZS-u Żołynia w małej salce 
SP 1. Przed treningiem umówiłem 
się z chłopakami, że po zajęciach 
pobiegniemy do kapliczki Dyrdowej i 
z powrotem (łącznie prawie 4 km). 
Ale po dwugodzinnym wysiłku za-
uważyłem, że na zewnątrz siąpi 
deszcz. Żal mi się zrobiło chłopaków 
i zadałem tonem nieco zniechęcają-
cym pytanie: „ to co, biegniemy”? 
Jako że nie zauważyłem entuzjazmu 
zaproponowałem: „to może następ-
nym razem?” W tym momencie naj-
młodszy chyba uczestnik treningu 
dość buńczucznie zabrał głos: 
„panowie, tak socjalizmu nie zbudu-
jemy(!), wy róbcie co chcecie, ale ja 
biegnę.” Nastąpiła konsternacja, w 
efekcie położyliśmy uszy po sobie i 
wszyscy jak jeden mąż podążyliśmy 
za tym gołowąsem w mroczną, mo-
krą dal. Czytelnik zapyta zapewne, 
kim był ten młodzian? Zaspokajam 
ciekawość – to wspominany kilka-
krotnie w poprzednich odcinkach 
animator sportu Tadek Wawrzaszek 
z Osiedla Słonecznego (wtedy liceali-
sta z Brzózy St.). Dodam, że hasło 

Mistrzynie Polski KSM-ów z opiekunami, Toruń 
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było tak mobilizujące, iż stanowiło 
swoiste motto przez wiele lat mojej 
pracy trenerskiej. 

 
Dwie piłki 

 
 Przełom lat 60. i 70. Żołynia gra z 
TMR-em finałowy mecz o „Złotą Śru-
bę Łańcuta”. Nasi chłopcy grają jak 
szatany, szczególnie dwójka liderów. 
W czasie przerwy jeden z nich 
(wyraźnie zarumieniony i jakby na 
lekkim rauszu – nie byłem eksper-
tem w tych sprawach) mówi: „co 
mam robić, widzę dwie piłki”? Drugi 
na to: „celuj w środek, zawsze w 
którąś trafisz”. Chyba wysłuchał 
wskazówek kolegi, bo… „Złota Śru-
ba” pojechała do Żołyni. 
 

Towarzysz magister 
 
 Początek lat 80. Nowa sala LI-
CEUM, lekcja WF w klasie V-ej spor-
towej. Do sali wkracza ni stąd ni zo-
wąd jakiś jegomość, niewiele starszy 
ode mnie, bez dyrektora szkoły, bez 
zapowiedzi, nawet nie wiem czy się 

jakoś przedstawił. I zaczyna mnie 
egzaminować: „dlaczego okna są 
zamknięte, a dlaczego ta dziewczyn-
ka ćwiczy w podkolanówkach, a czy 
wiem jak szkodliwe są dla dzieci 
podkolanówki, a w ogóle to jakie 
mam wykształcenie”?  Jakoś się opa-
nowałem i mówię, że jestem magi-
strem wf i trenerem klasy II. On na 

to: „towarzyszu magistrze...” i dalej 
mnie poucza. Okropnie się zjeżyłem 
i wypaliłem: „po pierwsze, nie je-
stem towarzyszem; po drugie, okna 
są zamknięte, bo tuż obok robotnicy 
skuwają jakiś tynk i lecą tumany ku-
rzu; po trzecie, dziewczynka ćwiczy 
w podkolanówkach, bo w sklepie nie 
ma innych skarpet i takie jej mama 
kupiła”. Czułem, że naraziłem się 
wtedy bardzo, ale od tego momentu 
zaczął ze mną rozmawiać w zupełnie 
innej tonacji. 
      Los bywa przekorny. Po kilku la-
tach ten „pan towarzysz” na jakiejś 
wojewódzkiej konferencji wychwalał 
osiągnięcia żołyńskich siatkarek, a 
jako „ciekawostkę” dodam, że na 
zdjęciu w artykule z ubiegłego mie-
siąca wręcza w Żołyni wyróżnienie 
Tadeuszowi Decowi, a naszej sekcji 
daje gratisowy talon na odebranie 
stołu do tenisa. Ze mną od lat jest w 
super relacjach. 
 

Olimpiada w Moskwie 1980 
 
 Na stadionie Łużniki 100 tys. ludzi. 
Za chwilę ma skakać Władek Koza-
kiewicz, klubowy kolega mojego bra-
ta. Gdzieś w przejściu ktoś z tyłu rę-
kami zasłania mi oczy. Oblał mnie 
zimny pot. Okazało się jednak, że nie 
jest to żadna mafia, tylko mój rodzo-
ny braciszek „wujciu Stasiu”, który 
podobnie jak ja otrzymał ministerial-
ną nagrodę w postaci wycieczki na 

Bilet z uroczystości zamknięcia Igrzysk XXII Olimpiady  

Siatkarki z młodszego pokolenia „mierzą również wysoko” (2,02). Tu z Leónem  
podczas bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym odbijaniu piłki. Rok 2014 
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olimpiadę. Co zaskakujące, obaj na-
wzajem nie wiedzieliśmy o naszych 
wyjazdach. A Władek? A Władek 
zdobył złoto i cały sportowy świat 
zobaczył słynny „gest Kozakiewicza”! 

 
Święty Antoni, poratuj! 

 
 Z tej samej olimpiady wracałem 
pociągiem relacji Warszawa – Rze-
szów. Gdzieś koło Sandomierza w 
sąsiednim przedziale jakaś awantu-
ra. Płaczą dwie studentki, próbują 
zdenerwowanemu konduktorowi 
coś wytłumaczyć po angielsku i nie-
miecku. Sam nie byłem wtedy zbyt 
biegły językowo, ale jakoś wytłuma-
czyłem konduktorowi i wezwanemu 
kierownikowi pociągu, że dziewczy-
ny są w dwumiesięcznej podróży 
dookoła Europy i jadą właśnie od 
Londynu i Sztokholmu do Budapesz-
tu itd., zwiedzając po drodze 
Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wsia-
dły do niewłaściwego wagonu, w 
Skarżysku rozpinano pociąg i one 
zamiast do Krakowa dokąd miały 
ważne bilety jadą w stronę Rzeszo-
wa. Uprosiłem kierownika, by ich nie 
karał finansowo, że są niewinne i że 
zawiozą pozytywną opinię o Polsce 
do Szwajcarii i USA – jedna była z 
Lozanny, druga z San Diego w Kali-
fornii. W dalszej podróży do Rzeszo-
wa pokazałem im na mapie jak je-
chać dalej do Krakowa, gdzie leży 
Żołynia itp. Wpadłem na „genialny” 
pomysł, żeby żonie zrobić „prezent 
olimpijski” i zaprosiłem zagubione 
turystki do… Żołyni na 2-3 dniowy 
odpoczynek. Wytłumaczyłem im, że 
również jeżdżę turystycznie po Euro-
pie, pokazałem zdjęcia żony, dzieci, 
szkoły i domu (w domyśle – że nie 
jestem jakimś podejrzanym typem). 
Mocno zmęczone kilkudniową już 
podróżą dziewczyny pomysł zaak-
ceptowały. W Rzeszowie wsiedliśmy 
do taksówki i z „prezentami” zjecha-
łem do stęsknionej żony. Taksówka-
rza na wszelki wypadek szybko od-
prawiłem, bo żona mogła wpaść na 
pomysł (całkiem realny), by 
„prezenty” natychmiast odesłać na 

dworzec do Rzeszowa. 
      Po dwóch dniach odpoczynku 
turystki zaczęły się pakować i wtedy 
zaistniała paskudna sytuacja. Nig-
dzie nie mogły znaleźć saszetek z 
pieniędzmi i dokumentami, a trzy-
mały je w widocznym miejscu na 
półce. Zaczęliśmy nerwowo szukać 
zguby w całym domu. Co mogły po-
myśleć o nas zrozpaczone dziewczę-
ta, co musiały przeżywać? Sytuacja 
stawała się dramatyczna, za kilkana-
ście minut odjeżdża autobus, potem 
pociąg. Żona padła na kolana na dy-
wan i ze łzami w oczach zaczęła się 
żarliwie modlić do św. Antoniego. 
Nagle wyczuła, że coś ją uwiera w 
kolana. Odchyliła dywan, a tam… 
dokumenty i pieniądze! Po kilku 
dniach nadeszła widokówka z Buda-
pesztu, potem kolejne z Rzymu i 
Barcelony. Utrzymywaliśmy listowny 
kontakt z Lozanną i San Diego przez 
kilka lat. A przygoda z dywanem? 
Sądzimy, że któreś z dzieci schowało 
je tam w czasie zabawy. A może 4-
letnia Marta już wtedy planowała 
dalekie podróże? 

 
Tego gościa to znam 

 
 Jakieś 10 lat temu. Podróżujemy z 
żoną turystycznie samochodem po 
Roztoczu. Zatrzymujemy się na noc-

leg w „agroturismo” w Woli Wielkiej 
(okolice Horyńca, Radruża). W roz-
mowie z wysoką sympatyczną go-
spodynią stwierdzam „po trener-
sku”, że: „pani to by mogła grać w 
siatkówkę”. Gadu-gadu i okazało się, 
że pani Zofia grała w Rakszawie w 
szkole średniej u pana Gondeli i 
przyjeżdżała m.in. do Żołyni na me-
cze. Na pytanie czy mnie poznaje, 
stwierdza że nie. Pokazuję jej moje 
zdjęcie sprzed lat w kantorku WF z 
pucharami. Reakcja zaskakująca: „ o, 
tego gościa to znam, robił nam zaw-
sze herbatę w tym kantorku, jak 
przyjeżdżałyśmy w zimie na mecze”. 
Uśmialiśmy się setnie.     

 
Janusz Buszta 

 
 PS. 7-miesięczny maraton CCC 
(cicer cum caule) osiągnął metę. Pra-
gnę podziękować Czytelnikom za 
wytrwałość, za wsparcie i mobiliza-
cję.  
   Chciałbym również wyrazić uzna-
nie za fachowość i podziękować za 
redakcyjną pomoc sekretarzowi gmi-
ny Waldemarowi. Bonus za wyjątko-
wą cierpliwość połączoną z wyrozu-
miałością – jb 
      
 
 

Kantorek WF w okresie świetności - lata osiemdziesiąte. 

Na stole cenny nabytek - maszyna do pisania "optima" 
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