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Egzemplarz bezpłatny 

INWESTYCJE DROGOWIE GMINY ŻOŁYNIA - czyt str. 2 

Fakty i Realia 

W bieżącym roku nowe nawierzchnie asfaltowe W bieżącym roku nowe nawierzchnie asfaltowe   

w Gminie Żołynia otrzymało 4,7 km dróg. Do końca październikaw Gminie Żołynia otrzymało 4,7 km dróg. Do końca października  

na modernizacje dróg gmina wydatkowała blisko 800 tys. zł, na modernizacje dróg gmina wydatkowała blisko 800 tys. zł,   

a w trakcie realizacji i przygotowaniu było jeszcze kilka inwestycji.a w trakcie realizacji i przygotowaniu było jeszcze kilka inwestycji.  

Na  zdjęciach droga w Smolarzynach po gruntownej przebudowie, fot. Waldemar Natoński 
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W bieżącym roku Gmina Żołynia 
zrealizowała szereg inwestycji dro-
gowych, wydatkując na ten cel zna-
czące kwoty. Pomogła również Po-
wiatowi Łańcuckiemu w przebudo-
wie drogi biegnącej przez Smolarzy-
ny, wydatkując na ten cel połowę 
kosztów wykonania jej moderniza-
cji. Sprawozdanie z wykonania naj-
ważniejszych zadań przekazujemy 
poniżej. 
  
 1. Wykonano przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1275 R Czarna- Lasz-
czyny w Smolarzynach na długości 
3,346 km – wykonano nową na-
wierzchnię bitumiczną, wyremonto-
wano przepust, wykonano pobocza 
utwardzone – koszt robót wyniósł 
919488,50 zł, finansowanie robót po 
50% ze środków Powiatu Łańcuckie-
go i Gminy Żołynia. Roboty wykona-
ła firma MPDiM Rzeszów. Zdjęcia z 
tej inwestycji prezentujemy na 
okładce gazety (str. 1). 
  
 2. Wykonano modernizacje na-
wierzchni dróg:  
 - do kaplicy św. Antoniego w Ko-
paniach Żołyńskich ; wykonano pod-
budowę tłuczniową o grubości 12 
cm na długości 1085 m , szerokości 
4,20 m – koszt robót wyniósł  
47 821,02 zł 
 - w górnej części Brzózy Stadnic-
kiej; wykonano podbudowę tłucz-
niową grubości 12 cm na długości 
240 m, szerokości średniej 3,50 m, 
wymieniono przepust, odmulono 
rowy – koszt robót wyniósł  
32 367,15 zł . 
 Na modernizację dróg uzyskano 
dofinansowanie z FOGR w Wysoko-
ści 65 tys. zł. Roboty wykonała Firma 
KILIANEX.  
  
 3. Wykonano nawierzchnie bitu-
miczne na drogach: 
 - do kapliczki św. Antoniego w 
Kopaniach Żołyńskich na długości 

1085 m, szerokości 4,0 m, pobocza 
utwardzone – koszt robót wyniósł  
173 149,58 zł 
 - w górnej części Brzózy Stadnic-
kiej na długości 240 m, szerokości 
średniej 3,30 m, pobocza utwardzo-
ne – koszt robót wyniósł 41 983,69 
zł.  Roboty wykonała firma PBI Infra-
struktura S.A. Kraśnik 
  
 4. Rozstrzygnięto przetarg na wy-
konanie oświetleń ulicznych dróg : 
 - ul. Białobrzeska (Bataliony 
Chłopskie) – modernizacja istnieją-
cego oraz wykonanie nowego oświe-
tlenia, 27 opraw typu LED na słupach 
metalowych – koszt robót wyniesie 
107 633,18 zł 
 - doga Zagumnie w Brzózie Stad-
nickiej – wykonanie nowego oświe-

tlenia, 10 opraw typu LED na słu-
pach metalowych – koszt robót wy-
niesie 46 360,36 zł 
 - droga wewnętrzna w Smolarzy-
nach – wykonanie nowego oświetle-
nia na istniejącej podbudowie słupo-
wej, 7 opraw typu LED – koszt robót 
wyniesie 17 569,79 zł 
  
 5. Wykonano nawierzchnię beto-
nową grubości 15 cm na drodze w 
Kopaniach Żołyńskich na długości 
140 m, szerokości 3 m, koszt mate-
riałów wyniósł 31 980 zł, prace wy-
konali mieszkańcy Kopani. 
   
 6. Otrzymano dofinansowanie w 
wysokości 1 158 907 zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na przebu-
dowę drogi Zagumnie w Brzózie 
Stadnickiej oraz drogi do Szkoły Nr 2 
w Żołyni Dolnej – realizacja inwesty-
cji lata 2021-2022 

Maciej Marcinek 

Inwestycje drogowe Gminy Żołynia 

Na zdjęciach nowa nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej w Kopaniach Żołyń-
skich. Na odcinku o długości blisko 1,1  km (od Remizy Ochotniczej Straży Po-
żarnej do granicy lasu - kierunek do kaplicy św. Antoniego) wykonana została 
12 cm podbudowa z tłucznia kamiennego oraz położono asfalt. Zmodernizo-
wana droga zapewne cieszy nie tylko mieszkańców, ale i osoby licznie odwie-

dzające św. Antoniego. Fotografie: Waldemar Natoński 
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W krótce przeprowadzona zo-
stanie długo oczekiwana 

przez mieszkańców modernizacja 
przepompowni ścieków w górnej 
części Brzózy Stadnickiej.  
 Gmina Żołynia ogłosiła postępo-
wanie na realizację zamówienia pod 
nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, polegająca na przebudo-
wie przepompowni ścieków nr P7 w 

Brzózie Stadnickiej”. Przedmiotem 
zamówienia jest przebudowa prze-
pompowni, która obejmuje w szcze-
gólności: - wymianę istniejącej obu-
dowy betonowej na obudowę PEHD 
o średnicy 1500; - wymianę istnieją-
cej pompy na dwie pompy; - wymia-
nę kompletnego orurowania wraz z 
armaturą odcinającą; - wymianę sza-
fy sterowniczej. 

 Termin otwarcia ofert upłynął w 
dniu 13 października 2021 r. Na 
ogłoszenie przetargowe odpowie-
działo pięciu oferentów, najtańszą  
ofertę złożył Zakład Komunalny Sp. z 
o.o. w Żołyni, z ceną 123 425,27 zł 
brutto. 
 Urzędnicy gminni aktualnie 
sprawdzają wszystkie złożone oferty 
pod względem merytorycznym 
i formalnym, celem wyłonienia wy-
konawcy zadania i podpisania umo-
wy na jego realizację. 

Krystyna Świś 

Będzie modernizacja przepompowni 
ścieków w Brzózie Stadnickiej 

Już wkrótce kolejne nawierzchnie asfaltowe 
w Żołyni Dolnej i Brzózie Stadnickiej 

 

G mina Żołynia uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
Gmina Żołynia. Umowa o przyznaniu gminie 1 mln 159 tys. zł została 

podpisana w październiku br. Gmina musi pokryć co najmniej 40% kosztów 
realizowanej inwestycji. Do wykonania zgłoszono modernizację 713 mb odcin-
ka drogi gminnej biegnącej od Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żołyni do przewiąz-
ki pomiędzy ul. Białobrzeską i tzw. ul. Batalionów Chłopskich oraz dokończe-
nie drogi Zagumiennej w Brzózie Stadnickiej (odcinek od istniejącego asfaltu, 
do ośrodka zdrowia oraz dalej wzdłuż ogrodzenia kościelnego do drogi głów-
nej – całość 714 mb). Red. 

D zielnicowy  Komendy Powiato-
wej  Policji  w Łańcucie odpo-

wiedzialny  za rejon Gminy Żołynia 
w drugim półroczu 2021 roku reali-
zuje „Plan działań priorytetowych” 
polegający na ograniczeniu proble-
mu psów właścicielskich, wałęsają-
cych się w przestrzeni Gminy Żoły-
nia, w tym w szczególności w obrę-
bie ul. Kmiecie, z której to w ostat-
nim czasie pojawiło się wiele zgło-
szeń dotyczących tego problemu. 
Należy pamiętać, że ustawa z dnia 
20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń 
(t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 281 ze 
zm.) w art.  77 wskazuje kary nakła-
dane w związku z niezachowaniem 
ostrożności przy trzymaniu zwierzę-
cia przez właściciela: „§  1. Kto nie 
zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze ogranicze-
nia wolności, grzywny do 1000 zło-
tych albo karze nagany. §  2. Kto 
dopuszcza się czynu określonego w 
§ 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które 
swoim zachowaniem stwarza nie-
bezpieczeństwo dla życia lub zdro-
wia człowieka, podlega karze ograni-
czenia wolności, grzywny albo karze 
nagany.” 
 Kwestie związane z utrzymaniem 
m.in. psów reguluje szczegółowo 

uchwała Nr XII/107/2020 Rady Gmi-
ny Żołynia z dnia 27 stycznia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Żołynia, stanowiąca 
prawo miejscowe (opublikowana 14 
lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podkarpackie-
go, poz. 864). Osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe zobowiązano w 
niej do zachowania bezpieczeństwa 
i środków ostrożności, zapewniają-
cych ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do użytku publicznego. Do 
obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta domowe należy ponosze-
nie pełnej odpowiedzialności za za-
chowanie utrzymywanych  zwierząt, 
a w szczególności: - prowadzenie 
psa na smyczy, a w przypadku psów 
agresywnych z założonym kagańcem 
w taki sposób aby pies nie zagrażał 
otoczeniu; - stały, skuteczny dozór 

nad psami i innymi zwierzętami do-
mowymi; - usuwanie zanieczyszczeń 
pozostawionych przez psy i inne 
zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, przy czym po-
wyższy obowiązek nie dotyczy osób 
niewidomych korzystających z psów 
– przewodników. Zwolnienie psa ze 
smyczy jest dozwolone jedynie w 
sytuacji, gdy posiadacz psa ma moż-
liwość sprawowania kontroli nad 
jego zachowaniem, a pies nie zagra-
ża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt. 
Zwolnienie psa ze smyczy jest do-
zwolone również na terenie nieru-
chomości należycie ogrodzonej, 
w sposób uniemożliwiający jej 
opuszczenie przez psa i wykluczający 
dostęp osób trzecich. Psy należy 
szczepić przeciwko wściekliźnie. 

 

asp. szt. Krzysztof  Nicpoń 
Dzielnicowy  Komendy Powiatowej  

Policji w Łańcucie 

O zasadach 
utrzymywania psów 

przypomina 
dzielnicowy 
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 „Trzeba się śmiać, inaczej czło-
wiek by zwariował” – powiedział 
brytyjski pisarz fantasy i science 
fiction, Terry Pratchett. 
 Siłę śmiechu poznali już starożytni 
Grecy wiedząc, że tragedia musi 
mieć swą komiczną siostrę. Natural-
ną reakcją na coś dobrego i przyjem-
nego jest uśmiech, a stara mądrość 
głosi, że śmiech to zdrowie. Dużo 
śmiechu i uśmiechu było na zaba-
wie, którą 25 sierpnia 2021 roku 
zorganizował Klub Seniora przy GBP 
w Żołyni. 
 Było to spotkanie niezwykłe. Prze-
wodniczący Stowarzyszenia, Jan Nie-
miec, przywitał gości i podkreślił, że 
bardzo ważne dla seniorów są 
wszelkiego rodzaju spotkania. Na-
wiązał do słów piosenki „Póki na to 
czas” stwierdzając, że powinniśmy 
nawiązywać znajomości, integrować 
się, przyjaźnić, rozmawiać jak za 
dawnych lat, co oczywiście czynimy. 
Dyrektor GBP w Żołyni, Małgorzata 
Babiarz, jak zawsze była z nami i 
podtrzymywała nas na duchu. Pani 
Małgosia jest osobą wyjątkową, dba 
o bibliotekę, troszczy się o seniorów, 
ma mnóstwo pomysłów. Wspieramy 
się wzajemnie w różnych inicjaty-
wach. Dyskusyjny Klub Książki czy 
narodowe czytanie to znamienne 

przykłady naszej współpracy. Po-
wiem krótko: Małgorzata Babiarz to 
właściwy człowiek na właściwym 
stanowisku. 
 Celebrowaliśmy naszą zabawę 
przy wtórze zespołu „Do oporu”, z 
którym przeżywaliśmy „czarujący 
epizodzik”. Jacek, Tomek i wspaniała 
wokalistka Sabina zrobili wszystko, 
by goście rozpływali się w uśmie-
chach. Po tak długiej przerwie ser-
decznościom nie było końca. W re-
stauracji „Pod Aniołami”, wizytówce 
naszej miejscowości, czuliśmy się, 
jak zwykle, komfortowo. Stoły były 
ekskluzywnie zastawione. Każdy 
mógł wybrać coś smakowitego. Ka-
zia Cisek nie tylko potrafi porwać 
nas na wycieczkę do Chorwacji (już 9 
września br.), ale też dba o uciechy 
stołu. Staramy się jednak tworzyć 
coś więcej niż tylko spotkanie przy 
stole. Nasze spotkania kojarzą się z 
radością. Podobnie jak w przypadku 
psiego merdania ogonem, są odru-
chową reakcją także na stresującą i 
przytłaczającą sytuację. 
 Chętniej śmiejemy się, gdy jeste-
śmy w towarzystwie. Wiemy, że to 
sekret naszych spotkań. Sami sobie 
refundujemy to, kryjące tak wielki 
potencjał i dostępne niemal od ręki, 
lekarstwo! Nie snobujemy się tylko 

na śmieszne filmy. Śmiejemy się z 
najstarszych kawałów o blondyn-
kach i nie bronimy się przed głupaw-
ką, która dopadła nas i tym razem w 
czasie spotkania, trudno. Nieważne, 
że zrobiło nam się więcej zmarszczek 
mimicznych. Mamy moralne prawo, 
a nawet obowiązek, być dla samych 
siebie i dla przyjaciół dilerami endor-
fin, które działają przeciwbólowo, 
wykorzystujemy to! Te niezwykłe 
właściwości czegoś tak łatwo do-
stępnego sprawiają, że nic nam nie 
dolega i dlatego zawsze, ale to zaw-
sze bawimy się do „upadłego”. Ta-
niec poprawia nam wentylację płuc, 
zwiększa zdolność pochłaniania tle-
nu i objętość wyrzutową serca. 
 Umiemy też dobrze śpiewać. Do-
datkowo harmonia, wynikająca z 
wielogłosowości, działa na naszą 
wyobraźnię. Nie fałszujemy! Śpiew 
sprawia nam dużo radości i towarzy-
szy nam przy każdej okazji, a rodzin-
na atmosfera sprawia, że poczucie 
przynależności do naszego klubu 
wyznacza kierunek wspomnień. 
Małgorzata Wojnar zaprosiła wszyst-
kich zabłąkanych do nas, do klubu, 
koniecznie słowami piosenki „W na-
szym magicznym Klubie”.  Jerzy Ho-
zer zaśpiewał wspaniale po hiszpań-
sku, z polską, dość wymowną puen-
tą. To nie tylko mgr inż. rolnik, bo 
takie ma wykształcenie, ale świetny 
znawca ogrodnictwa, miłośnik przy-

Ja w sprawie śmiechu i uśmiechu… 

Z godnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycz-
nia 2021 r. w sprawie wysokości 
kosztów upomnienia doręczanego 
zobowiązanemu przed wszczęciem 
egzekucji administracyjnej (Dz.U. 
poz. 67) od 13 października br. obo-
wiązuje nowa wysokość kosztów 
upomnienia - 16,00 zł (dotychczas 
było to 11,60 zł). 
 Upomnienie wysyłane jest zobo-
wiązanemu, w przypadku nieuregu-

lowania w terminie należności m.in. 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, podatku: rolnego, 
leśnego, od nieruchomości, od środ-
ków transportowych. 
 W związku z powyższym, przypo-
minamy o terminowym regulowaniu 
należności, zgodnie z obowiązu-
jącymi terminami zapłaty: 
 1. podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości: 
I rata – do 15 marca 
II rata – do 15 maja 

Koszty upomnienia administracyjnego w górę! 
III rata – do 15 września 
IV rata – do 15 listopada 
 2. podatku od środków transpor-
towych: 
I rata –do 15 lutego 
II rata – do 15 września 
 3. opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi: 
I rata – do 20 lutego 
II rata – do 20 kwietnia 
III rata – do 20 czerwca 
IV rata – do 20 sierpnia 
V rata – do 20 października 
VI rata – do 20 grudnia 

 
Red. 
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C zęsto wszyscy besztają jesień, 
nazywają ją nudną, czasami 

ponurą... Może mają rację? Czasem 
wydaje się, że w ogóle nie ma nieba: 
jeden szary całun. 
 A tymczasem…  Z dala od miej-
skiego zgiełku, życie nie musi tracić 
tętna i myślę, że w Klubie Seniora 
działającego przy GBP w Żołyni, nie 
tracimy fantazji. Dzięki pomocnej 
postawie miejscowych  władz, reali-
zujemy prestiżowe zadania.                                                                                               
 7 października 2021 roku odbyły 
się III Zawody Strzeleckie                      
o Puchar Wójta Gminy Żołynia. 
Brzmi to dumnie. To sposób, aby 
poznać i doskonalić nowe umiejęt-
ności, a także integrować środowi-
sko. W kategorii kobiet I miejsce 
wystrzelała Kazimiera Cisek. Kolejne 
miejsca zajęły: Anna Surowiecka -  II 

Jesień może 
być urocza… 

rody, zwierząt, a przede wszystkim 
bratnia dusza. Zarówno członkowie 
naszego Stowarzyszenia jak i sympa-
tycy, którzy nas odwiedzają, budują 
poczucie niepowtarzalności. Przyjęli-
śmy zasadę dzielenia się wiedzą i 
doświadczeniem. Do tego należy 
dodać profesjonalizm i erudycję, 
iskrę bożą, nie wspomnę o szerokich 
horyzontach i każdy ma już wizję 
naszego klubu. Tancerzy, wokalistów 
mamy niezwykłych, dystyngowa-
nych.  
 „Tańcz, nie żałuj podłogi, tańcz, 
niech niosą cię nogi…” – brzmiały 
słowa piosenki.  
 Kto myśli, że senior szybko się 
męczy, powinien zobaczyć, jak to 
wygląda w praktyce. Zawsze, ale to 
zawsze towarzyszy nam frajda. 
Uśmiech może skraść serce, ale też 
wywołać długie dysputy. W prze-
rwach więc żywo dyskutowano. Je-
rzy Płonka, z-ca przewodniczącego 
Stowarzyszenia, rzucił myśl na uroz-

maicenie czwartkowych spotkań. 
Będzie wesoło! Będzie radośnie! 
Będzie się działo! Padało mnóstwo 
pomysłów na jesienną szarugę. Tak 
trzymać! 
 Zawsze jednak musi towarzyszyć 
nam wesoły nastrój, bo uśmiech jest 
atawistycznym i głęboko w nas zako-
rzenionym odruchem. Nie jest oczy-
wiście złotym lekiem na każdą cho-
robę, ale jako terapia wspomaga 
farmakologię. Wszystkich, którym 
smutno, zapraszamy na terapię do 
naszego klubu, na sesje śmiechote-
rapii. Przyjdźcie, pośmiejecie się z 
nami. 
 Śmiech to zdrowie, więc każdy z 
nas powinien śmiać się jak najczę-
ściej, biorąc przykład z małych dzie-
ci, które śmieją się przeciętnie aż 
300 razy dziennie. 
 Śmiech ze względu na rodzaj 
„śmianej” samogłoski może wpły-
wać na różne części ciała.  
 Paule Desgagnes rozróżnia nastę-

pujące rodzaje śmiechu i jego działa-
nia: 
 Typ A   Ha!ha!ha!ha – pracuje gar-
dło i płuca,  
 Typ E   He!he!he!he! – działa na 
tarczycę, 
 Typ I    Hi!hi!hi!hi! – wprawia w 
drgania wszystkie części ciała, 
 Typ O  Ho!ho!ho!ho! – pobudza 
przeponę, klatkę piersiową i masuje 
wnętrze brzucha, 
 Typ U  Hu!hu!hu!hu! – uaktywnia 
drgania karku i strun głosowych. 
 Czy wiemy już co w tym prozaicz-
nym skurczu mięśni jest tak niezwy-
kłego? Do głowy przychodzi mi tylko 
cytat z piosenki: 

„ACH, JAK PRZYJEMNIE…” 
 Nie da się policzyć wszystkich 
przyśpieszonych bić serca, wszyst-
kich momentów radości, wszystkich 
uśmiechów na twarzach, ale można 
wrócić z huraoptymizmem! 

Do zobaczenia 
Halina Olszewska 
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miejsce, Maria Opałka  –  III miejsce. 
W kategorii mężczyzn królowali: I 
miejsce otrzymał Jerzy Płonka, II 
miejsce – Sławomir Bester, III miej-
sce – Roman Przybyło. 
 Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
puchary i dyplomy. 
 Słowa podziękowania kierujemy 
do Pana Piotra Dudka, Wójta Gminy 
Żołynia za ufundowane puchary i 
znalezienie czasu, by swoją obecno-
ścią podnieść rangę imprezy. 
 Dziękujemy również za pomoc w 
organizacji imprezy od strony tech-
nicznej Prezesowi LOK-u Tadeuszowi 
Śliżowi oraz Andrzejowi Świątek i 
Zbigniewowi Czech, którzy nadzoro-

wali strzelanie. 
 Dziękujemy  naszemu klubowemu 
koledze Tadeuszowi  Wawrzaszkowi, 
który czuwał nad całością strzelania. 
Catering restauracji „Pod Aniołami” 
za sprawą Kazi Cisek i przysmaki 
upieczone przez Marysię Nicpoń 
dopełniły całości. 
 Spotkanie doskonale wkompono-
wało się w czarujący, wyczuwalny 
aromat jesiennych kwiatów i jaskra-
we  piękno zebranych owoców, któ-
re wyczarowały Ania Mach i Stasia 
Dziepak.                                                                                                     
 Zachwycaliśmy się  urokami  jesie-
ni, dawką ciepłych kolorów   i wyra-
żaliśmy nasz zachwyt  słowami pio-

 2.10.2021 „Koło Seniorów”  wy-
ruszyło na ostatnią w tym roku piel-
grzymkę autokarową do najstarsze-
go polskiego Sanktuarium  Relikwii  
Drzewa Krzyża Świętego  oraz do 
Sanktuarium  Matki Bożej Bolesnej 
– Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie – 
Godowie. 
 To tutaj, w Kałkowie każdy znaj-
dzie coś dla siebie, może uczestni-
czyć we wspólnych nabożeństwach, 
albo w ciszy i samotności szukać Bo-
ga. Przybywają tu pielgrzymi z całe-
go kraju bez względu na porę roku. Z 
przewodnikiem udaliśmy się na 
zwiedzanie  wzniesionej na wzgórzu 
„Golgoty”- dwunastej stacji Drogi 
Krzyżowej. Przypomina ona stare 
zamczysko. Wysoka jest na 33 m, a 
na szczycie ustawiony jest 15 m 
krzyż. Po schodach weszliśmy na 
górę skąd widać było przepiękną 
panoramę na okoliczne tereny i Ka-
plice Różańcowe, okalające całe 
sanktuarium. Wewnątrz „Golgoty” 
znajduje się szereg kaplic poświęco-
nych znanym postaciom np. kaplica 
Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, 
kaplica św. Franciszka Salezego, jak 
również kaplice poświęcone różnym 
wydarzeniom historycznym. O godz. 

12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św., 
na którą przybyli hutnicy z całej Pol-
ski. Wspaniała atmosfera, piękne 
poczty sztandarowe, orkiestra, chór 
oraz urok tego miejsca udzielił się i 
nam. Pełni wrażeń udaliśmy się na 
obiad do miejscowej „Herbaciarni”. 
Posileni wyruszyliśmy w dalszą dro-
gę - oddać cześć relikwiom Krzyża 
Świętego. Znajdują się one w kaplicy 
Oleśnickich  oprawione w podwójny 
krzyż benedyktyński. Na górę udało 
się wjechać autokarem. Przewodnik 
przybliżył nam historię tego miejsca, 
jego losy przez dzieje historii. Sko-
rzystaliśmy z błogosławieństwa 
Świętym Krzyżem. Zwiedziliśmy znaj-
dującą się pod kościołem kryptę gro-
bową Jeremiego Wiśniowieckiego. 

Autokarowe  
pielgrzymowanie 

 Wieczorem, szczęśliwie dotarli-
śmy do Żołyni. Dziękujemy wszyst-
kim za liczny udział w pielgrzymce. 
Do zobaczenia na następnej wy-
cieczce, ale już w 2022 r. 

Organizatorzy 
Na zdjęciach:  Golgota 

i grupa seniorów pod Golgotą 

senek. 
 Wyśmienita zabawa pod kierun-
kiem niezastąpionej  Ani Śliwy i Józe-
fa Plisia oraz doskonałego muzyka 
Romana Przybyło, dostarczyła wielu 
emocji. 
  
 W imieniu przewodniczącego Sto-
warzyszenia Jana Niemca, dziękuję  
Zarządowi i wszystkim członkom 
Klubu Seniora za pomoc w organiza-
cji tego jedynego w swoim rodzaju 
spotkania. Do zobaczenia za rok! 

 
Halina Olszewska 
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P asowanie na Przedszkolaka to 

jedno z ważniejszych wydarzeń 

w życiu każdego przedszkolaka, jak 

też jedna z pierwszych uroczystości 

przedszkolnych, w jakiej uczestniczą 

najmłodsi wychowankowie, którzy 

po raz pierwszy rozpoczynają swoją 

przygodę z przedszkolem. 

 Przełom października i listopada 

to okres, kiedy w żołyńskich przed-

szkolach także ma miejsce to nie-

zwykłe wydarzenie. Na okoliczność 

pasowania dzieci wraz z wychowaw-

czyniami przygotowały krótkie wy-

stępy artystyczne, aby podczas nich 

pokazać szerszej publiczności to, 

czego zdążyły nauczyć się do tej pory 

w przedszkolu. Dzieci wystąpiły w 

nowej roli – przedszkolaka, który 

tańczy, śpiewa, recytuje, gra i ćwi-

czy. Dla najmłodszych było to 

ogromne przeżycie, jednak mimo to 

każdy dawał z siebie wszystko i pre-

zentował swoje umiejętności najle-

piej jak potrafił.  

 Po występach artystycznych dzieci 

złożyły uroczyste ślubowanie, pod-

czas którego obiecały, iż jak przysta-

ło na prawdziwych przedszkolaków 

będą m. in.: zgodnie się bawić, przy-

chodzić do przedszkola z uśmie-

chem, słuchać swoich pań, chętnie 

uczestniczyć w zajęciach, pomagać 

kolegom, zjadać wszystkie posiłki, 

Pasowanie na Przedszkolaka 
czyli być po prostu „dzielnymi przed-

szkolakami”. Po złożonym ślubowa-

niu dzieci – za pomocą specjalnego 

ołówka, zostały oficjalnie pasowane 

przez dyrektor Przedszkola – p. M. 

Dołęga na Przedszkolaków. Na pa-

miątkę tej wyjątkowej chwili każdy 

„nowo pasowany” przedszkolak 

otrzymał dyplom, odznakę przed-

szkolaka oraz niespodzianki przygo-

towane specjalnie na tę okazję  

przez rodziców dla wszystkich dzieci. 

Ten wyjątkowy, pełen emocji i mi-

łych wrażeń dzień z pewnością pozo-

stanie na długo w pamięci naszych 

małych przedszkolaków, rodziców, 

jak i nauczycieli. 

 

Nauczycielka Przedszkola w Żołyni, 

oddz. ul. Białobrzeska , Anna Czech  
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J ubileusz skłania do refleksji, za-
dumy nad minionym czasem i 

powrotem do lat młodzieńczych, 
które spędzaliśmy w naszym nieza-
pomnianym LICEUM. Czujemy się z 
nim na trwałe związani, czego wyra-
zem są nasze zjazdy klasowe, które 
stały się już tradycją. Organizujemy 
je systematycznie co 5 lat od roku 
1996. W tym roku wypada szósty z 
kolei, bardzo dla nas ważny i donio-
sły. Mija bowiem 50 lat od czasu 
naszej matury. Obchodzimy ZŁOTY 
JUBILEUSZ. Wielkie to dla nas wyda-
rzenie, mobilizujące do organizacji 
spotkania pomimo panującej pande-
mii.  

 Długo się zastanawiamy, aż 
wreszcie w sierpniu zapada decyzja. 
Organizujemy! Ustalamy datę na 13 
września 2021 r. Zgłasza się dość 
liczna grupa absolwentów: 17 osób 

(dokładnie połowa klasy) plus 2 oso-
by towarzyszące, przybędą też za-
proszeni goście: prof. Anna Bur-
ghardt, prof. Zenon Rymkiewicz i 
prof. Janusz Buszta. Razem 22 oso-
by. Nie wszyscy mogą wziąć udział w 
tej doniosłej uroczystości z powo-
dów osobistych, rodzinnych lub złe-
go stanu zdrowia. Niektórzy dzwonią 
z usprawiedliwieniem, przekazują 
pozdrowienia i życzą udanego spo-
tkania. 
 A więc stało się i ZJAZD dochodzi 
do skutku. Nie mogło być inaczej. 
Spotykamy się! Spotykamy się po 
to, aby ten czas spędzić znowu ra-
zem. Spotykamy się, bo jest to jedy-

na okazja do rozmów twarzą w 
twarz, do przyjacielskich wspo-
mnień, a także sentymentalnej za-
dumy nad pięknem szczęśliwych, 
radosnych, beztroskich czasów na-

szej młodości i chwil minionych bez-
powrotnie. Spotykamy się, aby po 
latach wrócić pamięcią do miejsca i 
ludzi, którzy byli kiedyś dla nas waż-
nymi i takimi pozostaną na zawsze. 
Są to koledzy i koleżanki ze szkolnej 
ławy, a nade wszystko nasi profeso-
rowie i wychowawcy. Nie zapomina-
my o nich w czasie naszych zjazdów. 
Wspominamy ich niezwykle miło, 
gdyż wszyscy byli nietuzinkowi. Sza-
nujemy ich za wiedzę, takt pedago-
giczny, wyrozumiałość, opiekuń-
czość, troskę. I za to, że byli wyma-
gający. Bo oni w nas wierzyli pomi-
mo naszych uchybień i niedoskona-
łości.  Oni wprowadzali nas w doro-
słe życie pełne pułapek i zakrętów. 
Wśród nas „zjazdowiczów” są ludzie 
różnych zawodów, obecnie już na 
emeryturze; jednak zanim wkroczyli-
śmy w dorosłość przeszliśmy przez 
„kuźnię charakterów” w żołyńskim 
Liceum z wynikiem pozytywnym.  
 To nasi profesorowie na czele z 
dyrektorem szkoły Stanisławem Ku-
mikiem, razem z pracownikami ad-
ministracji i obsługi, wychowawcami 
i personelem internatu tworzyli cie-
płą, rodzinną atmosferę. Nikt z 
uczniów nie czuł się w niej niepo-
trzebny, mniej wartościowy, niezau-
ważany. Tej SZKOŁY nie da się zapo-
mnieć. 
 Wrześniowy poniedziałek. Zbiera-
my się w budynku LO dzięki przy-
chylności dyrektora Janusza Dziu-
rzyńskiego. Tu odbywa się serdeczne 
powitanie gości i zebranych jubila-
tów przez koleżankę Stanisławę 
Szklanną-Pawul, która życzy równo-
cześnie udanej imprezy. Głos zabiera 
także prof. Janusz Buszta, który 
wspomina z wielką atencją naszą 
klasę, jako że wraz z początkiem na-
szej edukacji w Liceum w roku 1967 
rozpoczynał pracę w roli nauczyciela 
WF i PO, jako świeżo upieczony ab-
solwent krakowskiej AWF. Miłym 
akcentem były też wręczone przez 
niego drobne pamiątki z Żołyni. Po 
tej krótkiej inauguracji zjazdu udaje-
my się tradycyjnie do kościoła pw. 
św. Jana Kantego na Mszę św., którą 

JUBILEUSZ 50-lecia MATURY 
w Liceum Ogólnokształcącym w Żołyni  

– rok matury 1971 
 

Motto Zjazdu: „Choć w papierach lat przybyło, 
to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami...” 

Nasza grupa zjazdowa (w niepełnym składzie) na schodach kościoła 
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odprawia nasz klasowy kolega ks. 
Władysław Jagustyn. W homilii 
wspomina profesorów, którzy ode-
szli od nas na zawsze: dyrektora Sta-
nisława Kumika, prof. Zofię Szpilo-
wą, prof. Tadeusza Cebulaka, prof. 
Jana Nykla, prof. Czesława Bur-
ghardta oraz szczególnie ciepło na-
szą wychowawczynię prof. Kunegun-
dę Sierant (na Jej grobie w Łańcucie 
ks. Władysław złożył wiązankę kwia-
tów i zapalił znicz w imieniu nas wy-
chowanków jako wyraz pamięci). Ze 
swoistym humorem rysuje sylwetki 
profesorów, podkreśla ich zalety, 
posługując się przykładami wyda-
rzeń z naszego szkolnego życia. Cy-
tuje też „złote myśli” o pamięci i 
wspomnieniach, które wpisywaliśmy 
jako dedykacje na zdjęciach legity-
macyjnych; wymienialiśmy się nimi z 
koleżankami i kolegami przed matu-
rą na „wieczną pamiątkę”. Wiele z 
nich, już pożółkłych nieco, mamy 
jeszcze w swoich szufladach.  
 Po Mszy św. przeszliśmy na cmen-
tarz, aby objąć modlitwą bliskich 
nam zmarłych Profesorów  oraz Ko-
legów i zapalić znicze na Ich gro-
bach. Zatrzymaliśmy się przy Pomni-
ku Ofiar II Wojny Światowej, gdzie 
spoczywają  prochy m.in. Karola 
Ogrodnickiego pełniącego przed 
drugą wojną światową funkcję kie-
rownika SP w Żołyni, zarazem inicja-
tora budowy nowego gmachu szko-
ły. Odwiedziliśmy groby profesorów: 
Zofii Szpilowej, katechety ks. Kle-
mensa Malarkiewicza, Jana Nykla, 
Czesława Burghardta oraz kol. Danu-
ty Śmigiel-Juchy i kol. Tadeusza De-
ca. 
 Z cmentarza udaliśmy się na uro-
czystą kolację i wieczorek towarzy-
sko-koleżeński do restauracji „Pod 
Aniołami”. Tu lampką szampana 
wznieśliśmy jubileuszowy toast i 
wysłuchaliśmy humorystycznych 
życzeń, które złożyła wszystkim kol. 
Stanisława Szklanna-Pawul. Przy 
pysznej kolacji, w koleżeńskich roz-
mowach ożyły wspomnienia daw-
nych lat. Znów wróciła wspólnota 
młodości i radości, która łączyła nas 

w czasach szkolnych. Są to nasze 
wspomnienia kontemplacyjne, które 
pozwalają zachwycić tym, co zaist-
niało między nami przed laty: przy-
jaźń i koleżeństwo. I one trwają do 
dziś.  
 Głos zabrała również prof. Anna 
Burghardt, odczytując wzruszający, 
ułożony przez siebie wiersz z okazji 
naszego Złotego Jubileuszu oraz do-
łączając serdeczne życzenia, które 
zostały wpisane do Księgi Pamiątko-
wej – Kroniki Zjazdów Szkolnych. 
Dołączyła do nich niezwykle wy-
mowny napis: „bom wszędzie cząst-
kę mej duszy zostawił” - cytat z wier-
sza A. Mickiewicza - umieszczony 
nad wejściem do Liceum. Zaakcento-
wała, że wykonany został na 50-lecie 
Liceum przez naszego klasowego 
kolegę, artystę-plastyka Tadeusza 
Sońskiego. Ponadto dołączyła zdję-
cia z naszych poprzednich zjazdów i 
jubileuszu 25-lecia święceń kapłań-
skich ks. Władysława Jagustyna. Tak 
przygotowane zestawy pamiątek 
wręczyła jako „laurki” członkom Ko-
mitetu Organizacyjnego Zjazdu na 
pamiątkę spotkania, wdzięczna za 
pamięć i zaproszenie. 
 Po tym miłym geście Pani Profe-
sor znów rozbrzmiały słowa dyskusji 
przy stole, niekończące się barwne 
wspomnienia oraz wymiana wrażeń 
i przeżyć ostatnich lat. Uzupełniliśmy 

też swoje numery telefonów, obej-
rzeliśmy różne prywatne zdjęcia. 
Zapoznaliśmy się ze wspomnianą 
wyżej   kroniką zawierającą pokaźną 
kolekcję fotografii, w której dokona-
liśmy pamiątkowego wpisu. Nie oby-
ło się też bez śpiewu znanych nam z 
lat szkolnych piosenek, a rozgrzane 
serca i uśmiechnięte twarze świad-
czyły, jak głęboko przeżywamy ten 
jubileuszowy wieczór. 
 Dało się zauważyć że tegoroczne, 
tak doniosłe dla nas spotkanie, było 
nieco odmienne od poprzednich. 
Bez maturzystów z 1972 r. (w po-
przednich latach spotykaliśmy się 
przy połączeniu z klasami A i B, o rok 
od nas młodszymi), w całkiem mniej-
szym gronie, bardziej kameralne. A i 
atmosfera była nieco odmienna, 
chwilami bardziej poważna i nostal-
giczna, a zarazem bardziej wspo-
mnieniowa i refleksyjna. Dotyczyło 
to momentów, gdy wspominaliśmy 
kolegów i koleżanki, którzy odeszli 
od nas do lepszego świata w liczbie 
aż 9-iu osób: Grażynę Czarny, Graży-
nę Żywczyk, Janinę Piestrak-
Walawender, Danutę Śmigiel-Juchę, 
Stanisławę Brudniak-Ziajkę, Józefa 
Niemca, ks. Jana Cebulaka, Ryszarda 
Panka i Tadeusza Deca.   
 Ale jednocześnie radość spotkania 
była ogromna i czuliśmy się szczęśli-
wi jak za dawnych lat i nic tej atmos-

Odwiedziny cmentarza zawsze skłaniają do refleksji nad PRZEMIJANIEM 



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 10 (276) październik 2021 

„Fakty i Realia” 

dostępne są na stronie 

internetowej 

www.zolynia.pl 

„Fakty i Realia” Wydawca:  Wójt Gminy Żołynia,  37-110 Żołynia, ul.Rynek 22, tel. 0172243018, fax. 0172243476, 

e-mail: urzad@zolynia.pl, www.zolynia.pl Redaktor naczelna: Magdalena Kątnik-Kowalska,  

Redakcja: Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni, ul.Smolarska 1,  tel. 0172243061, e-mail: gokzolynia@interia.eu,  

Druk: TECHGRAF Łańcut. Nakład 1000 egz. 

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów  

fery nie było w stanie nam zakłócić. 
Cały Dzień  Jubileuszowy był jednym 
wielkim wzruszeniem. Cieszyliśmy 
się faktem, że jesteśmy znów razem, 
że mamy czas tylko dla siebie, dla 
kolegów i koleżanek, dla profeso-
rów, również dla własnego ciągłego 
wzrastania. 
 Pomimo bagażu lat i doświadczeń 
życiowych odczuwamy, że powroty 
do szkoły są w nas głęboko zakorze-
nione, tym samym bardzo potrzeb-
ne, że jesteśmy nadal tacy, jakimi 
byliśmy w latach swojej młodości, a 
miniony czas nie zdołał nas odmie-
nić. Tak samo przeżywamy wspólne 
chwile, z radością odnajdujemy się 
w gronie dawnych przyjaciół, a na-
sze otwarte serca pozostają wciąż 
młode. 
 Podsumowując ten szczególny 
dzień, mamy powody do zadowole-
nia. Dopisała frekwencja, a przede 
wszystkim dopisały humory i atmos-
fera spotkania. Nawet pogoda nam 
sprzyjała, bo chmurzyło się, ale pa-
dało tylko wtedy, gdy my byliśmy 
pod dachem. Dopisała sprawna or-
ganizacja, na którą złożyła się praca 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu w 
składzie: ks. Wł. Jagustyn, Tadeusz 
Soński, Maria Wawrzaszek-Fus, Ewa 
Babiarz-Buszta, Stanisława Szklanna-
Pawul. 
 Dziękuję wszystkim uczestnikom 
za przybycie i liczny udział w tym 
dostojnym przedsięwzięciu, które 
wzmocniło przyjacielskie więzy i po-
zwoliło dostrzec w nich to, czego nie 
dostrzegaliśmy czasem w młodości. 
Prawdziwych przyjaciół, którzy nigdy 
nie zdradzą, wysłuchają, pomogą w 
potrzebie, a czasem doradzą w ży-
ciowych rozterkach. 
 Pożegnaliśmy się o późnej godzi-
nie, życząc sobie wzajemnie dobre-
go zdrowia i zadowolenia w życiu 
osobistym i rodzinnym. 

 W marzeniach naszych żyje tam-
ten czas, więc niech wspomnienie 
dalej trwa. 
 Do zobaczenia już za 5 lat! 

Stanisława Szklanna-Pawul 
 
 PS.          
 Na zakończenie jubileuszowych 
refleksji zamieszczam krótkie wspo-
mnienia o dwójce nieocenionych, 
szkolnych przyjaciół, którzy odeszli 
od nas bezpowrotnie. Byli wyjątko-
wi. 
 

Stanisława Brudniak-Ziajka 
(1952-2018) 

 
 Z głębokim smutkiem przeżyliśmy 
przed trzema laty jej odejście. Była 
życzliwą, serdeczną, pełną empatii i 
niezwykle gościnną osobą. Od 25-ciu 
lat angażowała się wraz z mężem 
Józefem w organizację naszych 
szkolnych zjazdów. Ale to ona trzy-
mała na swoich barkach cały wysiłek 
organizacyjny tych spotkań. Dzięki 
niej i jej mężowi czas miniony został 
ocalony od zapomnienia w kadrze 
obiektywu, a także w naszej pamięci 
i w naszych sercach. Odbyło się 5 
zjazdów, które zorganizowała. Wiel-
ka szkoda, że nie doczekała Złotego 
Jubileuszu. Zapamiętamy ją jako 
człowieka niezwykłego, żyjącego 
innymi i dla innych. 
 Dziękujemy Ci, Stasiu, za Twój 
trud włożony w organizacje naszych 
spotkań i przeżycia z nimi związane. 
 

Tadeusz Dec 
(1952-2019) 

 
 Z wielkim żalem przyjęliśmy wia-
domość o jego śmierci. Odszedł od 
nas szkolny kolega, utalentowany 
muzyk-gitarzysta, doskonały sporto-
wiec. Dumni jesteśmy, że nasz kole-

ga klasowy został mianowany spor-
towcem 75-lecia LO Żołynia za 
wszechstronność i zaangażowanie w 
sport. Pracował przez większość ży-
cia jako nauczyciel WF w SP 1 w Żo-
łyni. 
 Nasze spotkania zjazdowe, które 
głównie odbywały się w szkole 
uprzyjemniał śpiewem i grą na gita-
rze. Bywało że uświetniał też opra-
wą muzyczną Mszę św. śpiewając z 
Anią Śliwą; w ich wykonaniu „Santa 
Maria” wznosiło się aż pod niebiosy. 
 Zabrakło nam teraz w wykonaniu 
Tadeusza piosenek z czasów naszej 
młodości przy akompaniamencie 
jego gitary, a spotkanie Jubileuszo-
we stało się bardziej nostalgiczne, 
wspomnieniowe, przesiąknięte za-
dumą nad przemijaniem i nie-
uchronnością losu ludzkiego. Po pro-
stu inne! 
 Dziękujemy Ci, Tadziu, za emocje i 
wzruszenia artystyczne dzięki Tobie 
przeżywane. 
 „Ludzie pojawiają się w naszym 
życiu i towarzyszą nam jakiś czas. 
Niektórzy pozostają w nim na zaw-
sze, ponieważ zostawili w naszych 
sercach ślad”. 
 Oni zostawili ten ślad na zawsze. 
Zachowajmy ich we wdzięcznej pa-
mięci i wspominajmy w modlitwie. 
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T ak w skrócie podsumować 

można wyjazd uczniów klasy 3 

LG, który miał miejsce w dniach 1 i 2 

października br. Była to wycieczka 

połączona z pielgrzymką maturzy-

stów na Jasną Górę. 

 Piątek upłynął na spacerach. Naj-

pierw wśród skał i legend po Rezer-

wacie „Skamieniałe Miasto” na Po-

górzu Ciężkowickim, gdzie w czasie 

wędrówki po szlaku obejrzeliśmy 

skałki o różnych  nazwach, np. Grun-

wald, Orzeł, Piramidy, Pustelnia, 

Baszta Paderewskiego, Grzyb, Skałka 

z krzyżem. Następnie udaliśmy się 

do Wąwozu Czarownic, gdzie znaj-

duje się 14 metrowej wysokości Wo-

dospad Ciężkowicki. Rozpadlina skal-

na, wraz z płynącym dnem wąwozu 

potokiem, brak dostępu światła sło-

necznego i duża wilgotność sprawia-

ją, że panuje tam specyficzny mikro-

klimat. 

 Po wyczerpującej  łazędze odpo-

częliśmy w drodze do Krakowa. Tam 

czekała nas przechadzka wśród naj-

ważniejszych zabytków Grodu Kra-

ka: począwszy od Wzgórza Wawel-

skiego, przez Drogę Królewską do 

Rynku Głównego pełnego turystów z 

Polski i zagranicy, których rozmowy 

przeplatały się z muzyką, stukotem 

kopyt koni ciągnących dorożki i od-

głosem hejnału. Tu spędziliśmy tro-

chę czasu, by każdy mógł pozwie-

dzać największe atrakcje Starego 

Miasta, ale także uliczki, które mają 

swój klimat oraz skrywają wiele cen-

nych zakątków – chociażby Colle-

gium Maius. Było co zwiedzać! I naj-

ważniejsze, też gdzie zjeść. Każdy 

znalazł coś dla siebie, zarówno pod 

kątem preferencji smakowych, jak i 

ceny. O ustalonej godzinie spotkali-

śmy się przy ,,Adasiu” - pomniku 

narodowego wieszcza - by udać się 

na zasłużony odpoczynek i nocleg. 

 Sobotę rozpoczęliśmy wczesną 

pobudką, gdyż na godz. 8.00 mieli-

śmy dotrzeć do Oświęcimia, by od-

wiedzić Miejsce Pamięci i Muzeum 

Auschwitz – Birkenau - teren nazna-

czony krwią milionów ofiar. Warto 

dodać, że bilety wstępu do muzeum 

zostały zakupione z funduszu Rady 

Rodziców LO. Podczas pobytu w by-

łym hitlerowskim obozie koncentra-

cyjnym młodzież mogła naocznie 

zobaczyć dowody nazistowskich 

zbrodni i poczuć tragiczne wydarze-

nia II wojny światowej. W programie 

zwiedzania obozu były bloki więzien-

ne, w których prezentowane są licz-

ne materiały historyczne ukazujące 

losy więźniów od momentu przyby-

cia, przez obozowe życie aż po piece 

krematoryjne. Odwiedziliśmy rów-

nież leżącą nieopodal Brzezinkę, 

gdzie przywożono więźniów, doko-

nywano selekcji i umieszczano ich w 

barakach lub skazywano bezpośred-

nio na śmierć. Dla młodzieży zderze-

nie się z tragiczną historią tamtego 

miejsca było okazją do refleksji i za-

dumy. Jest też przestrogą, do czego 

może doprowadzić nienawiść, 

zbrodnicza ideologia i fanatyzm. 

Uczestnikom nasunął się jeden 

wniosek: NIGDY WIĘCEJ… Przejście 

przez autentyczny teren byłego nie-

mieckiego nazistowskiego obozu 

Rozrywkowo i duchowo 
– wycieczka licealistów 

Licealiści przed pomnikiem Patrona Szkoły 
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koncentracyjnego było nie tylko cen-

ną lekcją historii, ale też ważnym 

osobistym doświadczeniem. 

 Kolejnych przeżyć duchowych do-

znaliśmy, uczestnicząc w Archidiece-

zjalnej Pielgrzymce Maturzystów na 

Jasną Górę. Tradycyjnie w pierwszą 

sobotę października,  przed maturą, 

w bardzo ważnym momencie życia, 

gromadzimy się przy tym 

„ojczyźnianym ołtarzu”, aby – we 

wspólnocie koleżanek i kolegów, 

wychowawców i katechetów  – 

trwać na modlitwie, razem z Maryją 

Matką Jezusa, by uczyć się od Niej 

wiary, miłości, ufności i słuchania 

Pana Boga, by dokonywać właści-

wych wyborów życiowych. Wraz z 

tysiącem innych maturzystów ze 

szkół diecezji przemyskiej uczestni-

czyliśmy w tzw. zawiązaniu wspólno-

ty, wsłuchując się w konferencję „Z 

Bogiem przez życie”, następnie 

wzięliśmy udział w nabożeństwie 

Drogi Krzyżowej na Wałach Jasno-

górskich oraz w Eucharystii pod 

przewodnictwem ks. bp. Antoniego 

Długosza, która w sposób szczególny 

sprawowana była we wszystkich 

intencjach, z którymi przyjechaliśmy 

do Maryi Jasnogórskiej. O godz. 

21.00 Apelem Jasnogórskim zakoń-

czyliśmy czas wspólnej modlitwy. To 

było „święto” wspaniałych młodych 

ludzi, otwartych na Boga i człowieka. 

 Około godziny 3.00 zmęczeni, ale 

bardzo zadowoleni wróciliśmy do 

domów. Teraz nie pozostaje nic in-

nego, jak tylko czekać na maturę, 

dobrze się do niej przygotować i 

mieć nadzieję, że modlitwy zostaną 

wysłuchane. 

Katarzyna Wikiera 

– wychowawczyni klasy 3LG 

  
Maturzystki na Jasnej Górze 

Wejście do Brzezinki - przed Bramą Śmierci 
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Jan Łanucha - Sęk  
 

Obrys żołyńskiej agory 
 

Monumentalny rynek miasteczka 
klamrami pierzei spięty 

żyje prozą spolegliwej codzienności 
bez ambicji historycznego zadęcia. 

 
Mamił przez okrągłe dekady 
harmiderem targowych iluzji 
powabami stugębnej plotki 

okowitą, pieprzem, cynamonem… 
 

W fastrydze naszego czasu 
w obrysie jarmarcznej agory 

obłe znamię wojennego demona 
unicestwiło polin naszego Boga 

 
Kultowy sztetl przy trakcie 

z Łańcuta do Leżajska 
uszlachetnia dziś jedynie rocznicowo 

gminne juwenilia, realia i mity. 
 

25 VIII 2021 

W  mapniku osobistych doznań 
wjazd i wyjazd z żołyńskiego 

miasteczka jawił mi się przez lata 
jako osobliwa mozaika cmentarnych 
nagrobków. Od Łańcuta żydowskich,  
z Leżajska katolickich. Zawsze przy-
ciągało jednak centrum, dla wielu 
jądro sielskiej ojcowizny, z alembi-
kiem barw i odcieni, mniej lub bar-
dziej osobliwych zwyczajów. 
 Przybyszom spoza sioła trudno 
było przykładowo zrozumieć, a jesz-
cze trudniej innym wytłumaczyć, 
dlaczego taki ogólnopolski obyczaj 

oblewania się wodą w wielkanocne 
poniedziałki tutaj zawsze opóźniano 
o jeden dzień i polewano się we 
wtorki! 
 Kolejne osobliwości rodziły się ad 
hoc – jako pokłosie ożywionych kon-
taktów rodzin włościańskich z ludno-
ścią żydowską osiadłą na rynku, 
swoistym epicentrum lokalnej fanfa-
ronady. Plecionka bajd z każdej go-
spody i szynku, podrasowana barw-
nie nad stawem lub w młynie, opę-
tlała bałamutnie otulinę wiejskich 
chałup. 
 Na dodatek ludzie gościńca i sztetl 
ubogacali jeszcze codzienność języ-
kową pstrokacizną w postaci osobli-
wego a lokalnego kolorytem żydła-
czenia. 
 Takie i podobne blaski i cienie w 
miasteczku będącym zarazem ży-
dowskim sztetl i włościańskim ma-
tecznikiem, dostrzec można było bez 
trudu już w schyłkowych latach  
I Rzeczpospolitej, w trakcie austriac-
kiego zniewolenia i trudnym okresie 
międzywojnia. Ten nietuzinkowy 
pejzaż kulturowy podkarpackiej osa-
dy uległ jednak gwałtownej zmianie 
podczas okupacji niemieckiej, w la-
tach II wojny światowej. Kataklizm 
wojennego genocydu dotknął bole-
śnie całą społeczność, ale totalnemu 
unicestwieniu poddani zostali tylko 
Żydzi. 
 Powojennym pokoleniom pozo-
stała troska o dokumentowanie ar-
tefaktów zbrodni i gromadzenie ar-
chiwaliów z zaprzeszłych stuleci. 
Wyimki z tygielka czasu zawsze pa-
sjonujące, nawet gdy dotyczą tak 
prozaicznych spraw, jak tradycyjne 
dni targowe organizowane cyklicznie 
z myślą o mieszkańcach sąsiednich 
wsi i handlarzach z dalszej okolicy. 
W takie dni na pustawej na co dzień 

drodze z Łańcuta do Leżajska, poja-
wiały się ciągi chłopskich furmanek i 
ładownych wozów wędrownych 
straganiarzy. Stanowiły zawsze za-
powiedź czegoś odmiennego i od-
świętnego zarazem. Działo się tak za 
sprawą handlarzy z Rzeszowa, Łań-
cuta, Leżajska, Rudnika czy Sokoło-
wa Małopolskiego. Złuda łatwego i 
szybkiego zarobku mobilizowała też 
trupy ulicznych artystów i kuglarzy 
oraz plejadę pospolitych złodziejasz-
ków i naciągaczy. 
 Przyjazdy na żołyńskie jarmarki 
ułatwiała wydatnie solidna szutrowa 
szosa, utwardzana co pewien czas 
piaskiem i żwirem z pobliskich rzek: 
Sanu i Wisłoka. Stąd zwano ją górno-
lotnie gościńcem. 
 Napomknąć mimowolnie warto i 
o powrotach nim do własnych do-
mów. Pół biedy, kiedy gospodarz 
pojechał na żołyński bazar wraz z 
żoną. Wówczas dzieci w wianuszku 
okolicznych wsi w: Dąbrówkach, Ra-
kszawie, Smolarzynach, Kopaniach, 
Brzózie i Biedaczowie, mogły liczyć 
na zwyczajowy gościniec w postaci 
słodkich łakoci czy galanteryjnego 
drobiazgu. Samotne wyprawy kmieci 
do czeluści jarmarcznego sezamu już 
takiej nadziei nie gwarantowały z 
przyczyn jawiących się jako oczywi-
ste.  
 Przez tętniące życiem miasteczko 
przejeżdżali i zatrzymywali się na 
okazjonalny popas i pokrzepienie sił 
również wędrowni żydowscy kazno-
dzieje. W zdecydowanej większości 
byli to zwolennicy nowego mesjani-
stycznego prądu religijnego określa-
nego mianem chasydyzmu. Zainte-
resowana była nim zwłaszcza biedo-
ta z małych sztetl. W takim charak-
terze przez Żołynię musiał przejeż-
dżać, i to kilkakrotnie, pochodzący z 

Obłęki szutrowego 
gościńca 

 W cyklu „Historia” prezentujemy Państwu ciekawy tekst, będący poetycką podróżą w przeszłość, nostalgicznym 

spojrzeniem na dawne miasteczko i życie jego mieszkańców. Autor, rodzinnie związany z Żołynią, jest także absol-

wentem naszego Liceum Ogólnokształcącego. Zawsze z sentymentem wspomina lata młodości i dokumentuje histo-

rię naszego regionu.  
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Lubelszczyzny cadyk Jaakow Icchak 
Horowic. Marzeniem jego było 
osiąść gdzieś na stałe i przewodzić 
tam wspólnocie ziomków.  
 W tym celu zapuścił się parę razy 
na teren zaboru austriackiego, gdzie 
nauczał m.in.  w Rozwadowie i Łań-
cucie. Koniec końcem przyjął go w 
charakterze rezydenta na swoim 
dworze słynny rabbi Elimelech osia-
dły na stałe w Leżajsku w 1772 roku. 
Po pewnym czasie Horowic, pozy-
skujący wśród współwyznawców 
coraz więcej popleczników, zaczął 
się usamodzielniać i tworzyć własny 
dwór. To była rzecz niebywała wśród 
chasydów i zazdrosny o wpływy i 
prestiż rabbi Elimelech rzucił na nie-
go klątwę i usunął z Leżajska. 
 Krnąbrny cadyk musiał uciekać 
przed gniewem przełożonego do 
Łańcuta. Tam bowiem, niejako w 
cieniu miejscowej synagogi, mógł 
nauczać i stopniowo powiększać 
grono uczniów. Jaakow Horowic, 
obawiając się fizycznej reakcji dworu 
Elimelecha, musiał szybko prze-
mknąć przez Żołynię, z tego powodu 
zapewne nie zatrzymał się w niej na 
dłużej. Być może, że w sztetl, w któ-
rym królował kult pieniądza, nikt z 
miejscowych nie miał głowy do tra-
cenia czasu na mistyczne dysputy z 
ubogim cadykiem. Szkoda, bo wkrót-
ce zasłynął on jako nietuzinkowy 
wizjoner trafnie przewidujący przy-
szłość. Stąd w licznych skupiskach 
chadysów na ziemiach polskich, i to 
w trzech zaborach, zaczął być hono-
rowany tytułem Jasnowidzącego z 
Lublina. Do dziś na starym cmenta-
rzu zachował się tam jego ohel. 
 O wielu równie fascynujących epi-
zodach z okolic szutrowego traktu 
usłyszałem w młodości od swojej 
mamy Stanisławy, a później pozna-
łem dalsze z fabularyzowanych zapi-
sów o folklorze ze stron rodzinnych. 
W pamięci zachowała się zwłaszcza 
relacja literata Romana Turka z Woli 
Dalszej o wyprawie na targ w Żołyni. 
W autobiograficznej sadze „Moja 
mama ja i reszta” wspomina roza-

nielony, jak przed I wojną światową 
kupili tam krowę chudzielca. Podtu-
czyli ją co nieco i sprzedali żydow-
skim kupcom, specjalistom od roga-
cizny, z trzykrotną przebitką.  
 Niejako na marginesie głównych 
wątków wspomnień, dowiadujemy 
się, że na jarmarkach w Łańcucie 
można było nabyć wyroby szewców 
żołyńskich: trzewiki i sztyblety. Były 
ich dwa rodzaje. Dla wybrednych … 
paradne z delikatnej, szewskiej skór-
ki i do pracy ze szpaltu. Takie i po-
dobne terminy, ongiś powszechnie 
znane, odeszły już bezpowrotnie do 
lamusa. Obecnie w pełni zrozumiałe 
i czytelne są wyłącznie dla nielicz-
nych miłośników zawiłości gwaro-
wych. 
 Z foliałów wspomnień rodzinnych 
– rodem z prowincjonalnych klima-
tów lat 20. i 30. – tych XX wieku – 
pragnę przywołać tutaj przygodę 
mojego dziadka Antoniego Sęka, 
rakszawskiego stolarza, który pew-
nego razu, późnym niedzielnym po-
południem ruszył wasągiem w dro-
gę, by odwiedzić żydowskich kontra-
hentów w Żołyni. Pech chciał, że na 
pustawym gościńcu, z przeciwnej 
strony jechał bryczką od chorego 
ksiądz proboszcz. Mój przodek powi-
tał go skinieniem głowy i stosowną 
na taki moment nabożną formułką. 
Duchowny nie ograniczył się jednak 
do odwzajemnienia pozdrowień. 
Przyhaltował pojazd i wyrecytował 
struchlałemu z emocji dziadkowi 
taką oto rymowankę: 
 

Rzetelny chrześcijanin  
w niedzielę i święta  
o mszy w kościele 

i modlitwach pamięta.  
Sam nie pracuje  

i innym zarobić nie daje … 
 

W tym miejscu przerwał, machnął 
batem i nie kończąc ramotki odje-
chał. 
 Skarcony parafianin, rad nie rad, 
zawrócił w stronę domu, z furgonem 
pełnym drewnianych szafek, stołecz-

ków, chochli oraz dziecięcych gwizd-
ków, terakotek i koników bujanych. 
Nie nabył rzecz jasna także potrzeb-
nych mu stolarskich detali. W taki to 
niespodziewany i zarazem prozaicz-
ny sposób zakłócona została ekume-
niczna wymiana dóbr doczesnych, 
pomiędzy przedstawicielami dwóch 
religii modlących się na co dzień i od 
święta do tego samego Boga. 
 W latach siermiężnego socjalizmu 
i gloryfikacji powszechnego wy-
kształcenia i mnie – na podobień-
stwo dziadka – przyszło wielokrotnie 
przemieszczać się traktem z Raksza-
wy do Żołyni. Dojeżdżałem wówczas 
autobusem do średniej szkoły. Wsia-
dając pewnego razu do pojazdu 
przednim wejściem, zaabsorbowany 
okazywaniem miesięcznego biletu,  
z opóźnieniem dostrzegłem, że w 
ostatnim jego rzędzie siedzi moja 
profesorka od języka polskiego,  pa-
ni Kunegunda Sierant. Odszukany 
przez nią wzrokiem, w szybkim ge-
ście powitalnym uchyliłem daszek 
uczniowskiego kaszkietu. I w tym 
momencie poprzez wszystkie rzędy 
foteli rozległo się belferskie memen-
to: „jak masz już chęć wypuszczać 
muchę na powitanie to lepiej zdecy-
duj się na wróbla!”. Po takim dictum 
i powszechnej wesołości jadących 
pasażerów, pozostało mi ulotnić się 
w tłumie wysiadających na żołyń-
skim rynku. W jedynym tam czyn-
nym kiosku kupiłem sobie na pocie-
szenie parę deko cukierków zwa-
nych z swojska mordoklejkami. 
 Po latach wędrówek po dalszych i 
szerszych traktach, obłękiem przy-
wołań powracam na magiczny szlak 
z Łańcuta do Leżajska. Rogatki ciągle 
w Żołyni jakby te same i podpowia-
dają niezmiennie, dokąd przynajm-
niej nie powinno się iść i jechać. 

 

 
Jan Łanucha – Sęk  

 
Żołynia – Lublin, 

dnia 15 września 2021 r. 
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20  września 2021 r. po raz ko-
lejny Gminną Bibliotekę Pu-

bliczną w Żołyni odwiedził Wiesław 
Drabik – autor ponad 200 książeczek 
dla dzieci. Jego utwory to pięknie 
ilustrowane, pełne humoru, wier-
szowane bajeczki chętnie czytane 
przez najmłodszych i ich rodziców.  
Spotkanie z pisarzem odbyło się w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyni. 
Wzięli w nim udział uczniowie z klas 

3 Szkoły Podstawowej w Żołyni oraz 
z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej  
w Brzózie Stadnickiej. Autor opowie-
dział jak powstają książki, skąd czer-
pie do nich pomysły i inspiracje oraz 
jak rozpoczęła się Jego przygoda z 
pisaniem.  Pan Drabik czytał frag-
menty swoich utworów, wymyślał 
rymowanki, zadawał  zagadki. Za 
prawidłowe odpowiedzi były nagro-
dy – naklejki i zakładki. Osoba, która 

zgromadziła najwięcej zakładek 
otrzymała prezent  od autora – jego 
książkę.  
 Na zakończenie spotkania uczest-
nicy mieli możliwość zakupu bajek  z 
osobistą dedykacją i autografem. 
 Bardzo serdecznie dziękujemy 
Dyrekcji i Nauczycielom za współ-
pracę, a dzieci zapraszamy do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Żołyni, 
która w swoim księgozbiorze posia-
da wiele utworów  pana Wiesława 
Drabika. 

Anna Niemiec 

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem 

W  niedzielę, 10 października, grupa żołyń-
skich malarzy wybrała się do Rzeszowa 

aby zwiedzić dwie interesujące wystawy: 
"Malczewski portret własny" w Muzeum Okręgo-
wym  oraz "Malarstwo i rzeźba Zbigniewa Warpe-
chowskiego" w Muzeum Diecezjalnym. Zwiedzili-
śmy również wystawy stałe w obydwu placów-
kach. W Muzeum Etnograficznym spotkała nas 
nie lada niespodzianka. Okazało się, że w kolekcji 
eksponatów prehistorycznych znajduje się arte-
fakt z Żołyni! Znalezisko przekazała do muzeum Anna Brzezicka (na zdjęciu), która opowiedziała nam jego historię mó-
wiącą o wyoraniu przedmiotu na polu przy ul. Raki. Pozytywnie naładowani energią płynącą z kontaktu z tak doskonałą 
sztuką, już planujemy kolejne wyjazdy.  

Magdalena Kątnik-Kowalska 

Wyprawy na wystawy 
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W  dniu 26 września 2021 roku 
na stadionie sportowym oraz 

placu przy Domu Kultury w Smola-
rzynach odbył się festyn przygoto-
wany przez KGW „Klub Miłośników 
Wsi Smolarzyny”- przy współpracy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubu 
Sportowego oraz Domu Kultury w 
Smolarzynach. 
 Festyn zorganizowany został w 
ramach Narodowego Programu 
Szczepień,  poszerzonego o inicjaty-
wę  #SzczepimySię z KGW. Program 
został opracowany dzięki współpra-
cy Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, Ministerstwa Zdrowia, Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.  
 W ramach wydarzenia, w godzi-
nach od 14.00 do 19.00 zostało przy-
gotowanych kilka ciekawych, nieod-
płatnych atrakcji. Jedną z nich była 
strefa muzyczna. Przez cały czas 
trwania festynu grał zespół muzycz-
ny EFEX ze Smolarzyn. Zespół jest na 
rynku muzycznym od 1998 roku. 
Oferuje obsługę muzyczną wszelkie-
go rodzaju imprez towarzyskich.  
 Czas festynu uprzyjemniły rów-
nież występy artystyczne zespołu 
„Sąsiedzi” działającego przy Domu 
Kultury w Białobrzegach. Zespół 

Wokalny „Sąsiedzi” powstał w 2012 
r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiej-
skich w Białobrzegach i od samego 
początku działa bardzo aktywnie. 
Członkowie zespołu dzielą wspólną 
pasję – zamiłowanie do śpiewu. Pod-
trzymują przez to lokalną tradycję 
oraz kulturę. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy przyśpiewki biesiadne oraz 
lwowskie. 
 Koło Łowieckie Kuropatwa z Żoły-
ni przygotowało strefę gastrono-
miczną, w której znalazła się smacz-
na grochówka dla wszystkich uczest-
ników. Koło łowieckie jest zrzesze-
niem ludzi z pasją. Cała działalność 
oparta jest na pracy społecznej. Zaj-
muje się nie tylko myślistwem, ale 
też ochroną środowiska. Poprzez 
spotkania przybliża dzieciom piękno 
okolicznej przyrody oraz przygoto-
wuje wystawy przyrodniczo- łowiec-
kie. Podczas festynu towarzyszyła 
nam wystawa przyrodniczo-
myśliwska. 
 Dużym zainteresowaniem cieszył 
się pokaz ratownictwa medycznego 
- w wykonaniu strażaków - ratowni-
ków z Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Łańcucie.       
 W strefie dla dzieci panował cały 
czas ruch i gwar. Dmuchane zjeż-
dżalnie pracowały przez pięć godzin i 
były cały czas oblegane przez dzieci. 
Każde mogło zjeżdżać do woli. A po 
watę cukrową  kręconą przez człon-
ków  klubu sportowego w Smolarzy-
nach ustawiały się długie kolejki.  

 Podczas festynu działał punkt 
szczepień. Obsługa punktu szcze-
pień - COVID – 19 świadczona była 
przez Centrum Medyczne Medyk z 
siedzibą w Rzeszowie. Zakupione 
zostały upominki dla osób zaszcze-
pionych - 8 osób otrzymało słodycze 
(krówki). Na stadionie odbywały się 
zajęcia sportowe dla dzieci. 
 Mając na uwadze, że warunki po-
godowe były sprzyjające, a powyż-
sze atrakcje nieodpłatne, mieszkań-
cy Smolarzyn oraz okolicznych miej-
scowości mieli okazję do miłego, 
rodzinnego spędzenia wolnego cza-
su.  
 Spotkania plenerowe takie jak 
festyny, konkursy, pikniki  integrują 
społeczność lokalną oraz sprzyjają 
nawiązywaniu nowych znajomości. 
Mocno zauważalne było, że w im-
prezie uczestniczyło dużo dzieci. 
Przybywa nam nowych mieszkań-
ców, niektórzy się jeszcze nie znają. 
Dzieci chodzą do różnych szkół, a 
nasze młode społeczeństwo jest 
dość liczne.  
 Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy włączyli się w pomoc przy 
organizacji festynu.  

Joanna Wal 
Sołtys wsi Smolarzyny 

 Korzystając z okazji, proszę rodzi-
ców o rozważenie możliwości zapisu 
dzieci do przedszkola i szkoły pod-
stawowej w Smolarzynach. Być mo-
że w przyszłości przyczyni się to do 
jej rozbudowy. 

Impreza plenerowa 
w Smolarzynach 
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P od taką nazwą w Galerii Na-
szych Twórców, Gminnego 

Ośrodka Kultury w Żołyni zagościła 
wystawa akwareli Anny Brzezickiej. 
Znana żołyńska malarka cieszy się 
zasłużonym uznaniem nie tylko  w 
naszym środowisku, o czym świad-
czą kolejne wystawy i sukcesy. Naj-
nowszy projekt artystyczny p. Ani to 
przygoda z trudną techniką malowa-
nia akwarelami. Tematem swoich 
prac uczyniła  polne kwiaty i zioła, 
stanowiące o pięknie  naszego krajo-
brazu, a jednocześnie często nie do-
strzegane na co dzień. 
 Wernisaż wystawy miał bardzo 
uroczysty charakter dzięki zaangażo-
waniu rodziny i przyjaciół artystki, 
którzy wraz z załogą GOK-u przygo-
towali szereg atrakcji na ten wie-
czór. Były więc kwiaty, prezenty, 
życzenia i serdeczna atmosfera pły-
nąca z radości obcowania ze sztuką. 
Wzruszającym muzycznym akcen-
tem był występ duetu: Katarzyna 
Piękoś i Katarzyna Głąb, koleżanek z 
pracy artystki. W ich wykonaniu 
pięknie wybrzmiały utwory nawiązu-
jące do wystawy - „Polskie kwiaty” i 
„Znów wędrujemy ciepłym krajem”. 
Publiczność zachwyciła również  mi-
strzowska interpretacja fragmentów 
poematu Juliana Tuwima „Kwiaty 
polskie” w wykonaniu p. Stefana 
Natońskiego, wieloletniego, wyjąt-

kowego nauczyciela języka polskie-
go.  
 Wystawę prac „Kwiaty polskie” 
otwartą w dniach 20 września – 15 
października obejrzało liczne grono 
miłośników sztuki i wielbicieli talen-
tu żołyńskiej malarki. Wraz z jej pra-
cami na ekspozycji znalazły się prace 
p. Zenona Rymkiewicza, taty artyst-
ki. Ważnym aspektem artystycznych 
działań było zorganizowanie warsz-
tatów malowania akwareli dla na-
uczycieli plastyki z terenu Podkarpa-
cia, które poprowadziła Anna Brze-
zicka. Było to możliwe dzięki zaanga-
żowaniu mgr Małgorzaty Kusz, me-
todyka plastyki. W zajęciach wzięło 
udział 14 osób, które dodatkowo 
zwiedziły budynek GOK-u oraz ka-
mienicę Dąbrowskich. 
 Wśród zwiedzających wystawę 
pojawiła się też szczególni goście, 

działający w ramach Grupy Twórczej 
Inspiratio z Łańcuta zrzeszającej 
podkarpackich twórców, do której 
należy również nasza malarka. Nie 
wszyscy bowiem wiedzą, że Anna 
Brzezicka próbuje również swoich sił 
w poezji. Podziwianie kolekcji akwa-
reli grupa połączyła z inspirującym 
spotkaniem z poezją. 
 Niewątpliwym sukcesem wieńczą-
cym wystawę malarstwa Anny Brze-
zickiej było nagranie dla Telewizji 
Rzeszów, które zostało wyemitowa-
ne w Aktualnościach 14 października 
oraz na ogólnopolskiej antenie w 
Teleexpressie Extra 15 października.  
Artystce życzymy dalszego rozwoju 
w artystycznych poszukiwaniach na 
niwie malarstwa jak również poezji.  

 
Magdalena Kątnik-Kowalska 

 

„Kwiaty polskie” 

fot. J.Tomczyk 

fot. J.Tomczyk 
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P rojekt dotyczący edukacji te-
atralnej na podstawie przedsta-

wienia „Dziadek do orzechów” ma 
długą historię, na szczęście zakoń-
czoną bardzo pomyślnie. Napisany 
został przez GOK Żołynia i skierowa-
ny do Fundacji PZU jeszcze w roku 

ubiegłym. Pozytywnie rozpatrzony w 
trybie pozakonkursowym, miał za-
kończyć się w grudniu 2020 r. świą-
tecznym przedstawieniem. Czas po-
kazał, że wirus dyktuje swoje warun-
ki i czas realizacji trzeba maksymal-
nie wydłużyć do 30 września 2021. 

Wiosna przyniosła odwilż nie tylko w 
temperaturze, ale i w obostrzeniach 
sanitarnych. Ruszyliśmy zatem po-
nownie do pracy z grupą 15 ochotni-
ków, głównie młodzieży. 
 Projekt podzielony był na kilka 
etapów. Pierwszy to warsztaty te-
atralne prowadzone przez teatrolo-
ga Natalię Koza z Teatru Maska w 
Rzeszowie. Zajęcia z nią to 42 plano-
wanych godzin pracy nad ciałem, 
głosem i świadomością sceniczną. 
 W miesiącach wakacyjnych dołą-
czyli do nas nowi instruktorzy: We-
ronika Krupa – kostiumolog z Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej i Mariusz 
Haba – scenograf rzeszowskiego 
Teatru Maska. Każdy z instruktorów 
miał po 15 godz. pracy w swojej spe-
cjalizacji, dzięki czemu przedstawie-
nie miało być w 100 % naszym 
wspólnym dziełem. Tak też się stało! 
Cała scenografia i wszystkie kostiu-
my zostały wypracowane przez 
uczestników projektu „Nie taki teatr 
straszny...”. 
 We wrześniu br. nastał koniec 
projektu – czas przedstawić owoc 
wielogodzinnych spotkań, czas na 
przedstawienie. Ale jak to zrobić 
skoro "Dziadek do orzechów" osa-
dzony jest w czasie Wigilii Bożego 
Narodzenia? Te wątpliwości rozwią-
zaliśmy pokazem zamkniętym, tylko 
dla rodzin naszych aktorów i profe-
sjonalnym nagraniem. Na publiczny 
pokaz tego przedstawienia zaprasza-
my już dziś. Czekamy na Państwa 5 
grudnia w sali GOK Żołynia 
(szczegóły na plakatach). 

 
Janina Puchalik 

 
 
 Kieruję gorące podziękowania dla 

wszystkich uczestników projektu. 

Bez Was nic by się nie udało. Dzięki 

Wam wszystko stało się możliwe. 

Finał Projektu Nie taki teatr straszny... 
 

czyli jak rozgryźć „Dziadka do orzechów” 
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S alvador i Gala. Gala i Salvador. 
O jednym z nich wiemy zdecy-

dowanie więcej niż o tym drugim. W 
przypadku mistrzów autokreacji 
trudno jest jednak oddzielić konfa-
bulacje od faktów. Gala unikała wy-
wiadów przez całe życie. Trudno 
jednak sobie wyobrazić jak wygląda-
łaby sztuka Dalego gdyby się nie 
spotkali. Czy w ogóle byśmy usłyszeli 
o nieśmiałym, katalońskim ekscen-
tryku gdyby nie ona? Muza, Madon-
na, Leda, Godiva, Kusicielka, Me-
nadżerka... i Socjopatka. Według 
wielu relacji stworzyła Dalego na 
swój obraz i podobieństwo. 
 Czując, że nie może być artystką, 
zdecydowała się porzucić jedyne 
niechciane dziecko biologiczne by 
być twórcą artystów. Matkować tam 
gdzie matkowanie gwarantuje wy-
mierne rezultaty dla ego i finansów. 
Gala i Dali jako prekursorzy perfor-
mance'u, który zawsze coś sprzeda-
je. Jak nie wartości to osoby, staran-
nie zapakowane produkty. Gdzie 
kończy się autokreacja, a zaczyna 
tzw. „sztuka”? Czy ta granica w ogó-
le istnieje? Biedny Salvador Dali za-
mykany przez żonę na klucz zanim 

nie wyrobi „normy” malarskiej... 
Może jest on tylko kolejną marką jak 
Coca-Cola? Dobrze zrealizowanym 
biznesplanem. Start-upem, który 
jednak wypalił. 
 Spektakl z dużym akcentem na 
tzw. teatr formy w zgodnym mariażu 
z aktorstwem dramatycznym. Ze 
szczyptą wszędobylskiego ducha 
spontanicznej improwizacji. Także o 
niczym nieskrępowanej samoeks-
presji, o twórczości artystycznej. 
Czyli o naszym potomstwie. Czyli o 
naszych dzieciach. O tych zewnętrz-
nych, biologicznych i tych wewnętrz-
nych, domagających się takiej samej 
atencji. Niezależnie od punktu wi-
dzenia, dziecko jest zawsze ARCY-

DZIEŁEM. „Salvador Gali” jest dla 
każdego dziecka, które kiedykolwiek 
czuło się opuszczone i dla każdego 
rodzica, które chciałby coś naprawić, 
ale błędnie myśli, że jest już za póź-
no. 

Krzysztof Paluch  
fotografie J.Tomczyk 

 PS. Premiera monodramu odbyła 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Żołyni 3 października 2021 r.  

 
 

Salvador Gali 
 

reżyseria: Ewa i Lech Mrówczyńscy 
autor: Lech Mrówczyński 

wykonanie: Ewa Mrówczyńska 
scenografia, kostiumy: Krzysztof Pa-

luch K.Paluch 
muzyka: Tymek Witczak 

wizualizacje: Natalia Sułkowska 
w spektaklu wykorzystano fragmen-
ty "Burzy" W. Szekspira w tłumacze-

niu L. Ulricha oraz utwór 
K.I.Gałczyńskiego „Do góry 

uszy bracie” 
Partner: Gminny Ośrodek Kultury  

w Żołyni, K.Paluch, Teatr Poddańczy 
Patron medialny: BIZNESiSTYL.pl 

*** 
Laureat Stypendium Młoda Polska 

dla Ewy Mrówczyńskiej 
program Narodowego Centrum 

Kultury ze środków MKiDN 
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Salvador Gali  
na żołyńskiej scenie 
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W  niedzielny wieczór, 5 wrze-
śnia br. na dziedzińcu Szkoły 

Podstawowej nr 1 teatr plenerowy 
"Imaginacja" z Biedaczowa przedsta-
wił widowisko pt. "Jak chłop złemu 
się nie dał". Akcja spektaklu rozgry-

wa się w karczmie, do której przybyli 
okoliczni chłopi. Pewnego razu trafił 
tam Wojewoda łęczycki, który polo-
wał w okolicznych lasach. Zarządał 
poczęstunku i muzyki. Gospodarze 
karczmy chętnie spełnili żądania 
przybysza, który sowicie płacił duka-
tami za gościnę. W nocy jednak nad 
karczmą zaczęły dziać się dziwne 
rzeczy, które widzieli okoliczni chło-
pi. Opowiadali, że widzieli błyskawi-
ce i spadające diabły z nieba. Bali się 
tego oni sami jak również zwierzęta, 
które głośno ryczały. Przybyli więc 
do karczmy, by rozmówić się z wła-
ścicielami. Gospodarze byli mocno 
zdziwieni tym, co ludzie mówili. 
Wówczas pojawił się chłop Jędrzej, 
który dużo wędrował po świecie i 
połączył nocne wydarzenia ze sobą. 
Oznjamił, że to wszystko dzieje się z 
winy Wojewody, zwanego Rokitą. 
 Kiedy kolejny raz Wojewoda przy-
był do karczmy, chciał wyrzucić 
wszytkich gości. Jednak Jędrzej nie 
dał się wyprosić. Wdał się z Rokitą w 
dyskusję. Wojewoda chcąc pozbyć 

się chłopa dał mu 3 zadania. Jeżeli 
ich nie spełni, karczma należy do 
niego. Jędrzej się nie poddał i przyjął 
wyzwania. Sam też dał rywalowi 
również 3 zadania. Jeśli ich nie wy-
kona, to opuści okolicę.  

 Chłop miał odgadnąć zagadkę, 
wytrzymać potężny podmuch wia-
tru, a na końcu wypić truciznę. Ję-
drzej przed każdym z tych zadań 
żegnał się krzyżem i wzywał Bożej 
pomocy, przez co wszystko mu się 
udawało. Wojewoda zaś dusił się 
dymem z fajki Jędrzeja, który dosy-
pał tam kadzidła, musiał wypić kie-

lich napoju z dodatkiem wody świę-
conej, a na końcu wbić 3 ćwieki w 
brzeg dukata. Rokita był tak rozgnie-
wany tymi zadaniami, że uciekł nie-
pyszny.  
 W nocy nad karczmą było widać 
snopy spadającego ognia. Rankiem 
przyszli ze skargą muzykanci, w któ-
rych sakiewce zamiast dukatów po-
jawiły się kamienie. To samo znaleźli 
karczmarze w swojej szkatule. Ję-
drzej powiedział, że to zemsta Złego 
za przegraną. Wyciągnął wówczas z 
torby święconą sól od św. Agaty i 
posypał nią kamienie, które zamieni-
ły się w prawdziwe dukaty. 
 Tak oto poczciwy Jędrzej nie dał 
się Złemu. Wszystko dobrze się 
skończyło - "Bo kto z Bogiem trzyma, 
ze złym wygrywa". 

Katarzyna Sierzęga  
fot. Rafał Sierzęga 

 Dziękujemy aktorom za wspaniałą 
grę, za dostarczenie emocji przez 
muzykę, taniec, pantomimę i taniec 
ognia (Fireshow). Oczywiście nie 
byłoby tego wszystkiego bez pomy-
słodawcy i reżysera widowiska -  
pani Agnieszki Niemiec, która wcieli-
ła się w postać Karczmarki.  
 Dziękujemy panu Wójtowi i Rad-
nym Gminy Żołynia za zaproszenie 
teatru oraz wszystkim, którzy współ-
pracowali przy tym przedsięwzięciu: 
OSP Żołynia, firmie Woj-Trans i Sto-
warzyszeniu Kobiet w Żołyni. Czeka-
my na kolejne widowisko w przy-
szłym roku. 

Teatr „Imaginacja” znowu w Żołyni 
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2  października 2021 r. odbył się II 
INTERNATIONAL JUDO SALT CUP 

WIELICZKA - druga edycja międzyna-
rodowego turnieju judo w Wieliczce 
organizowanego przez klub UKS JU-
DO KING WIELICZKA. W turnieju 
wzięło udział 526 zawodników z 34 
klubów z Polski i Europy. 
W zawodach wystartowali reprezen-
tujący UKS Akademia Judo Rzeszów, 
Jakub i Maciej Kołodziejski. Kuba 
w kategorii U12 50 kg, po wygraniu 
w dobrym stylu wszystkich walk, 
został zwycięzcą w swojej kategorii. 
Maciek w kat. U12 38 kg. zajął trze-
cie miejsce, przegrywając w półfina-
le ze zwycięzcą kategorii. Podkreślić 
należy, że rywalizował ze starszymi 
od siebie zawodnikami z 2010 r. 

Red.  

Na podium Jakub Kołodziejski,  
zdobywca I miejsca International Judu Salt Cup 

Judocy z Żołyni ponownie na podium 

B eatyfikacja Prymasa Tysiącle-
cia, kardynała Stefana Wyszyń-

skiego to ważne wydarzenie nie tyl-
ko na płaszczyźnie religijnej, ale 
również patriotycznej i historycznej. 
Nieprzeciętna osobowość tego wiel-
kiego człowieka i Polaka warta jest 
bliższego poznania i ciągłego upa-
miętniania. Nawiązując do uroczy-
stości beatyfikacyjnych, które odbyły 
się 12 września, GOK Żołynia przygo-
tował prezentację filmu pt. „Jako w 
niebie, tak i w Komańczy”. To fabu-
laryzowany dokument przedstawia-
jący historię internowania Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. 
Przybliża dotychczas mało znany, a 
jakże ważny okres z życia Prymasa 
Tysiąclecia. 
 Prymas Wyszyński aresztowany 
został w 1953 roku i przez trzy lata 
przebywał w odosobnieniu. Władze 
komunistyczne czterokrotnie zmie-
niały mu miejsce pobytu,  Komańcza 
kończy ten etap życia Wyszyńskiego 
(w tej roli Marek Kalita). 

 W tej małej bieszczadzkiej wiosce 
przebywał od 29 października 1955 
roku do 28 października 1956 roku. 
Zgodnie z zamysłem komunistów 
tamtejszy klasztor sióstr Nazareta-
nek miał być miejscem zupełnej izo-
lacji Prymasa od świata zewnętrzne-
go. 
 Stało się inaczej, Komańcza była 
miejscem niezwykłych spotkań du-
chownego m.in. ze swoim ojcem 
Stanisławem (Jerzy Trela) oraz Marią 
Okońską (Aleksandra Popławska), 
założycielką słynnych „ósemek”. To 
właśnie w Komańczy Wyszyński na-
pisał dzieło swego życia Jasnogór-
skie Śluby Narodu Polskiego 
 Sytuację w Polsce lat pięćdziesią-
tych w filmie obrazują sceny z życia 
komanieckiej rodziny leśnika Jana 
(Mateusz Mikoś) i żony Marii (Dagny 
Cipora) wraz z dziećmi. 
 Film jest audiowizualną lekcją 
historii, która jest interesująca dla 
starszych, ale i młodszych pokoleń 
Polaków. Obraz powstał w krośnień-

skiej Telewizji Obiektyw, producen-
tem jest  Bogdan A. Miszczak, a re-
żyserem Maciej Wójcik. 
 W żołyńskim GOK-u film był pre-
zentowany dwukrotnie, 26 września 
dla ogółu mieszkańców, a 29 wrze-
śnia dla uczniów Zespołu Szkół w 
Żołyni. 

 

Magdalena Kątnik-Kowalska 

„Jako w niebie, tak i w Komańczy” 
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3  października odbyły się zawody 
w strzelectwie sportowym. W 

miłej atmosferze mogliśmy gościć 23 
zawodników i zawodniczek którzy 
ubiegali się o Puchar Zarządu  
KMSiKB „Partyzant”. Dla każdego z 
zawodników czekał ciepły poczęstu-
nek z grilla oraz napoje. Zawody zo-
stały przeprowadzone przez wyszko-
loną kadrę z wszystkimi niezbędny-
mi uprawnieniami. 

Kierownik zawodów: 
Andrzej Świątek 
Sędzia główny: 
Zbigniew Czech 

Sędzia pomocniczy: 
Bartłomiej Brudniak 

Prowadzący strzelanie: 
Bartłomiej Brudniak 

Amunicyjny: 
Andrzej Świątek 

Zabezpieczenie medyczne: 
Przemysław Walawender 

 Walka o zwycięstwo była klaso-
wana w dwóch kategoriach: 
1) Najlepszy strzelec z karabinku 
sportowego w kalibrze 22lr. na osi 
50m - max 100pkt do zdobycia 
2) Najlepszy strzelec z pistoletu 
9mm para na osi 25m. - max 100pkt 
do zdobycia 
W klasyfikacji ogólnej liczyła się su-
ma punktów z dwóch powyższych 
konkurencji. 
 W poszczególnych kategoriach 
najlepsi zawodnicy otrzymywali me-
dale i dyplomy, a za zwycięstwo w 
klasyfikacji ogólnej puchary i dyplo-
my. 
 Wyniki 10 najlepszych na dystan-
sie 50m - karabin 22lr, tarcza pier-
ścieniowa: 

1. Lic Piotr - 76 pkt 
2. Leja Grzegorz - 74 pkt 
3. Brudniak Bartłomiej - 73 pkt+ 
4. Brudniak Rafał - 73 pkt 
5. Tylko Jerzy - 68 pkt 
5. Korbecki Filip - 68 pkt 
7. Kraska Paweł - 66 pkt 
8. Ostrowski Sławomir - 58 pkt 
9. Stanek Bartosz - 54 pkt 
9. Walawender Józef - 54 pkt 
 Wyniki 10 najlepszych na dystan-
sie 25 m - pistolet 9x19 para Tarcza 
NT23P: 
1. Leja Grzegorz - 85 pkt 
2. Brudniak Bartłomiej - 79 pkt 
3. Tylko Jerzy - 77 pkt 
4. Czech Zbigniew - 74 pkt 
5. Brudniak Rafał - 72 pkt 
6. Walawender Józef - 64 pkt 
7. Kuras Radosław - 62 pkt 
8. Lic Piotr - 56 pkt 
9. Korbecki Filip - 51 pkt 
10. Kneller Sebastian - 40 pkt 
 Wyniki 10 najlepszych w klasyfika-
cji ogólnej oraz zwycięzców Pucharu 
Zarządu KMSiKB Partyzant: 
1. Leja Grzegorz - 159 pkt 
2. Brudniak Bartłomiej - 152 pkt 
3. Tylko Jerzy - 145 pkt+ 
4.  Brudniak Rafał - 145 pkt 
5. Lic Piotr - 132 pkt 
6. Korbecki Filip - 119 pkt 
7. Walawender Józef - 118 pkt 
8. Czech Zbigniew - 115 pkt 
9. Kuras Radosław - 93 pkt 
10. Ostrowski Sławomir - 83 pkt 
 
 Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie i udział w zawodach. Zapraszamy 
do śledzenia naszej strony na FB 
(Strzelnica Sportowa w Żołyni), aby 
nie pominąć kolejnych wydarzeń. 

 
Sekretarz Zarządu 

KMSiKB „Partyzant” 
Bartłomiej Brudniak  

Zawody Strzeleckie o Puchar Zarządu 
KMSiKB „Partyzant” 

Żołyńskie TOP10 w wydawnictwach gmin Rakszawa i Łańcut 
 

T rasy spacerowo-biegowe opracowane wiosną tego roku i prezentowane w internecie pod hasłem „Żołynia i okolice 
- TOP10 tras spacerowo-biegowych” doczekały się publikacji na papierze. Zostały pokazane w folderach wydanych 

przez Gminę Rakszawa: „Atrakcje turystyczne Gminy Rakszawa i okolic”, „Trasy Nordic Walking Gminy Rakszawa i okolic” 
oraz w wydawnictwie Gminy Łańcut: „Śladami miejsc wyjątkowych”. W lesie Brzeźnik, przy trasie WĘDRUJmy PO BRZEŹ-
NIKU stanęła wielkoformatowa mapa, na której umieszczono QR kod prowadzący do strony prezentującej te trasy.  
 Oto bezpośredni link, gdzie można pobrać opisy tras i mapy: https://tinyurl.com/8es43e34 Red. 
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W  sobotę, 23 października 
2021 r. rozegrany został 7. 

Leżajski Bieg Zośki Turosz. Do poko-
nania była 11 kilometrowa trasa 
wytyczona wśród lasów i pól sąsia-
dujących od zachodu z miastem 
Leżajsk, w którym znajdowały się 
start i meta biegu. W poprzednich 
edycjach bieg rozgrywano na dy-
stansie 15 km. Tegoroczne skróce-
nie trasy miało uczynić bieg przy-
stępniejszym dla większej liczby 
osób.  
 W kategorii open biegu sklasyfi-
kowano 105 zawodników. Ponad 
dwie trzecie uczestników 
(70%) stanowili mężczyź-
ni. Wśród nich znalazło się 
trzech biegaczy z Żołyni - 
rodzinnej miejscowości p. 
Zofii, byli to: Piotr Kołcz, 
Grzegorz Natoński i To-
masz Rogowski. Zwycięz-
ca, Piotr Stasiowski z 
Brzózy Królewskiej, osią-
gnął czas: 45 min. 51,7 
sek. (tempo: 4 min 10 
sek./km). Najlepsza wśród 
pań była Katarzyna Al-
brycht z Krościenka Wy-
żnego, z czasem 47 min. 
47 sek. 
 Najmłodszy uczestnik 
biegu miał 16 lat, najstar-
szy 71. Czterdziestolatków 
wystartowało 41%. Prze-
dział 30+, stanowiący kolejną naj-
większą grupę, zgromadził 32% 
uczestników. Osób w wieku poniżej 
trzydziestki stanęło na starcie tylko 
6 (niespełna 6% uczestników)! Me-
diana wieku uczestników biegu wy-
niosła 42 lata. W tym kontekście 
interesująco prezentuje się wzmian-
ka z wydanej w 2005 roku publikacji 

„Urodziłam się by biegać”, opraco-
wanej na podstawie pamiętników 
Zofii Turosz przez Andrzeja Kosio-
rowskiego, mówiąca o tym, że im-
puls do powrotu p. Zofii na biegowe 
trasy przyszedł w wieku 42 lat, po 
tym przyszły również jej największe 
sportowe sukcesy. Czyżby więc bie-
ganie zaczynało się po czterdziest-
ce? 
 Z perspektywy wieku zaglądamy 
również w statystykę zawodników 
nordic walking, którzy w liczbie 23 
osób wyruszyli na trasę 7. LBZT, tuż 
za biegaczami. Najmłodszy uczestnik 

miał 34 lata, najstarszy – 71. Media-
na wieku wyniosła 55 lat. Kobiety 
stanęły na starcie w nieznacznej 
mniejszości, stanowiły 43% uczestni-
ków. Pierwsza na mecie pojawiła się 
Erwina Wilusz z Iwonicza-Zdroju, z 
czasem 1 godz. 18 min. 23,3 sek. 
Większe zainteresowanie tą dyscy-
pliną wśród grupy 50+ wynika naj-

prawdopodobniej z tego, że nordic 
walking w stosunku do biegu to zwy-
kle wysiłek o mniejszej intensywno-
ści oraz z pewnością mniejsze obcią-
żenie dla stawów. Niesłusznie jed-
nak dyscyplina ta jest lekceważona 
przez osoby młodsze, bo ma wiele 
zalet, a uprawiana z odpowiednią 
techniką potrafi zmęczyć. W końcu 
została wymyślona jako całoroczny 
trening dla narciarzy biegowych. 
 Korzystając z okazji zachęcamy do 
korzystania z dobrodziejstw umiar-
kowanego biegania oraz nordic wal-
kingu z wykorzystaniem przygoto-
wanego wiosną tego roku „TOP10 
spacerowo-biegowych tras Żołynia i 
okolice”. Mapy i opisy tras znaleźć 
można na stronie www.zolynia.pl w 
dziale: „Dla turysty”. 

Waldemar Natoński 
 

Źródła: 
 

Na zdjęciu powyżej okładka 
publikacji cytowanej w niniejszym 

artykule. 
Rezultaty i statystyki zawodników  
z 7. Leżajskiego Biegu Zośki Turosz 

pochodzą ze strony:  
https://biegzoskiturosz.pl 

7. LEŻAJSKI BIEG ZOŚKI TUROSZ  
 

- bieganie zaczyna się po czterdziestce  

http://www.zolynia.pl
https://biegzoskiturosz.pl
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Wernisaż wystawy „Kwiaty polskie” - czyt. str. 17, fotografie J.Tomczyk 


