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Uroczystość rycerzy św. Floriana 
Być strażakiem, nosić mundur to 

wielki zaszczyt, ale to również wielka od-
powiedzialność. To niejednokrotnie ciężka 
służba, za którą można zapłacić zdrowiem 
a nawet życiem. Być strażakiem to coś wię-
cej niż praca, to powołanie i misja. Wyko-
nywanie tej jakże trudnej i niebezpiecznej 
profesji budzi wśród społeczeństwa szcze-
rą, ludzką wdzięczność. 16 maja br. wyrazy 
uznania skierowano również pod adresem 
brzozowskich strażaków, którzy obchodzi-
li swoje święto. Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka rozpoczęła msza św. w brzozow-
skiej Bazylice Mniejszej, którą odprawił 
ks. Prałat Franciszek Goch – Proboszcz 
Parafii. Podczas homilii odniósł się on do 
dwóch męczenników - patrona strażaków 
św. Floriana i patrona tego dnia św. An-
drzeja Boboli, którzy żyli w różnych cza-
sach, pochodzili z różnych rodzin, ale oby-
dwaj wyróżniali się głęboką wiarą, odwagą  
i męstwem. – Tylko człowiek z charakterem 
potrafi służyć. Strażacy służą człowiekowi  
i bronią człowieka. Strażacy służą Ojczyź-
nie. Mundur, który na sobie nosicie przy-
pomina, że wy pierwsi spieszycie z pomocą 
innym - podkreślił ks. Prałat F. Goch. 

Główna część obchodów odbyła się 
w budynku Komendy Powiatowej PSP  
w Brzozowie, gdzie uroczysty apel rozpo-
częto od złożenia raportu dowódcy, wcią-
gnięcia państwowej flagi na maszt i ode-
grania hymnu państwowego. Następnie 
uczestników spotkania powitał Komendant 
Powiatowy PSP st. bryg. Marek Ziobro. 
Podczas wystąpienia złożył on podzięko-
wania dla instytucji, z którymi straż zawo-
dowa współpracuje na co dzień. Wyraził 
także wdzięczność za wsparcie finansowe 
przedstawicielom władz państwowych i sa-
morządowych. – Słowa podziękowania kie-
ruję do naszych parlamentarzystów, władz 
administracji rządowej i samorządowej 
województwa podkarpackiego za wspiera-
nie w działalności zarówno PSP jak OSP 
poprzez liczne dotacje z budżetu państwa  

i programy modernizacyjne, dzięki którym 
stale się rozwijamy i jesteśmy nowoczesną 
służbą. Chciałbym zaznaczyć, że w ubie-
głym roku na rzecz jednostek OSP z nasze-
go powiatu otrzymaliśmy ponad 1,6 tys. zł., 
które przeznaczone zostały na zakup pojaz-
dów pożarniczych, remonty strażnic i za-

kup niezbędnego specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego, za co serdecznie dziękujemy. 
Obecność Państwa w dniu dzisiejszym na 
naszej uroczystości jest dowodem życzli-
wości i uznania dla nas wszystkich. Dzię-
kuję Podkarpackiemu Komendantowi Wo-
jewódzkiemu PSP za przekazane wsparcie 
finansowe, sprzętowe oraz wszelką pomoc 
merytoryczną. Dzięki przychylności mogli-
śmy zakupić nowoczesną łódź ratowniczą 
z wyposażeniem oraz wyremontowaliśmy 
maszt antenowy za łączną kwotę 130 tys. 
zł – powiedział st. bryg. M. Ziobro.

Święto rycerzy św. Floriana było 
okazją do przekazania serdecznych życzeń 
zarówno od osób obecnych na uroczysto-
ści, jak i w przesłanych listach gratulacyj-
nych. Z wielkim szacunkiem podkreślano, 
jak pełna poświęceń i odpowiedzialności 
jest praca strażaka. Jak wiele zawdzię-
cza się tym ludziom, którzy niosą pomoc  
w trudnych sytuacjach, o każdej porze dnia 
i nocy. Nikt nie rodzi się strażakiem, by 
strażakiem zostać trzeba wiele wysiłku, 
samozaparcia, wiele odwagi i gotowości 
służenia innym. 

Gratulacje w tym uroczystym dniu 
przekazał również Podkarpacki Komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej nadbryg. Andrzej Babiec. Ciepłe 
słowa pod adresem całej braci strażackiej 
skierował także Starosta Brzozowski Zdzi-
sław Szmyd. W imieniu swoim, Przewod-
niczącego Rady Powiatu Henryka Kozika, 
Dyrektora – Członka Zarządu Powiatu 
Wiesława Marchla oraz Wicestarosty 
Brzozowskiego Jacka Adamskiego przeka-
zał listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczo-
we dla strażaków z brzozowskiej komendy, 
którzy 12 stycznia 2019 r. przeprowadzili 
skuteczną resuscytację krążeniowo-od-
dechową nieprzytomnej kobiety. Wyróż-
nienia otrzymał siedmioosobowy zespół 
strażaków: mł. kpt. Wojciech Sobolak, 
ssp. Jacek Kuśnierczyk, st. ogn. Krzysz-
tof Fil, ogn. Łukasz Struś, ogn. Zbigniew 
Smoleń, mł. ogn. Michał Długosz oraz  
st. str. Bartłomiej Borkowski. - Dzień ryce-
rzy św. Floriana, który dzisiaj obchodzimy 
jest okazją, aby wyrazić naszą wdzięczność  
i uznanie za pełną poświęcenia służbę. Wa-
sze oddanie w ratowaniu ludzkiego życia 
jest przykładem nie tylko dobrze spełnio-
nego obowiązku, ale wręcz niecodzienne-
go bohaterstwa. Wielkim zaszczytem jest 
pełnienie tej służby i podjęcie związanej 
z nią odpowiedzialności. Piękna postawa, 
którą wykazujecie się na co dzień napawa 
otuchą i udowadnia, że odwaga i poświę-
cenie to wciąż aktualne wartości. Na uzna-
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Łącząc się w bólu i żałobie po śmierci 

MAMY
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

oraz z serca płynące słowa otuchy

Panu Stanisławowi JAKIELOWI
Wójtowi Gminy Haczów

i całej rodzinie

składają

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
                     Wisława Szymborska

Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu 
w Brzozowie

Wiesław Marchel

Wicestarosta Brzozowski
Jacek Adamski

Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd

nie zasługują też niezawodna sprawność  
i siła charakteru strażaka, które niewątpli-
wie przekładają się na efektywność wyko-
nywanych zadań. (...) Korzystając z okazji 
pragniemy przekazać życzenia zdrowia, 
wytrwałości, głębokiej wiary w sens Wa-
szej służby. Niech ta trudna, pełna wyzwań 
praca będzie dla Was źródłem satysfakcji  
i powodem do dumy w myśl pięknej dewi-
zy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”  
– przekazał Starosta Z. Szmyd. 

W imieniu Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP 
RP głos zabrał współorgani-
zator święta Prezes Edward 
Rozenbajgier. - Z okazji Po-
wiatowych Obchodów Dnia 
Strażaka składam wszystkim 
funkcjonariuszom Państwowej 
Straży Pożarnej oraz druh-
nom i druhom OSP wszelkiego 
dobra, niech święty Florian 
wszystkim błogosławi. Odwa-
ga i bezinteresowność, zaan-
gażowanie i poświęcenie oraz 
pełna gotowość i zdyscypli-
nowanie, które prezentujecie, sprawiają, 
że nasi bliźni mogą czuć się bezpiecznie,  
a nasz kraj zawsze może na Was liczyć  
– podkreślił dh E. Rozenbajgier. 

Bardzo istotnym punktem uroczy-
stości było wręczenie odznaczeń i aktów 
nominacyjnych na wyższe stopnie służbo-
we. Z okazji „Dnia Strażaka 2019” awan-
se otrzymali: młodszego brygadiera - st. 
kpt. Bogdan Biedka, st. kpt. Jacek Kędra,  
st. kpt. Tomasz Mielcarek, aspiranta - mł. 
asp. Rafał Ziemiański, ogniomistrza - mł. 
ogn. Marcin Siwy, młodszego ogniomi-
strza: st. sekc. Tomasz Bukowczyk, st. 
sekc. Michał Długosz, starszego sekcyj-
nego - sekc. Łukasz Nogaj, sekc. Mateusz 
Silarski i sekc. Stanisław Sznader. 

 Za wzorową pracę i służbę oko-
licznościowym Dyplomem Komendanta 

Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej  uho-
norowany został st. kpt. 
Jan Smoleń. Ponadto 
z dniem 4 maja br. na  
stopień starszego bryga-
diera awansowano Ko-
mendanta Powiatowego 
PSP w Brzozowie bryg. 
Marka Ziobro oraz jego 

zastępcę bryg. Krzysztofa 
Foltę. Uroczyste wręczenie aktów nomina-
cyjnych nastąpiło podczas Wojewódzkich 

Obchodów Dnia Strażaka, 
które odbyły się 24 maja br. 
w Łańcucie.

Na obchodach wrę-
czone zostały także odzna-
ki, medale i wyróżnienia. 
Brązową Odznakę „Zasłu-
żony dla Ochrony Przeciw-
pożarowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji” przyznano: kpt. Ma-
ciejowi Wielgosowi, st. ogn. 
Danielowi Wojtowiczowi  
i dh. Janowi Nawrockiemu  
z OSP Witryłów, który otrzy-
mał również Medal Hono-

rowy im. Bolesława Chomicza. Złotym 
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
odznaczono dh. Piotra Fila z OSP Haczów, 
srebrnym st. asp. Pawła Przybyłowskiego  
i brązowym  mł. asp. Rafała Szmyda. 

Medal „Za Zasługi dla Podkarpac-
kiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obro-
ny Kraju” wręczono: st. kpt. Kamilowi 
Styrczuli, mł. kpt. Wojciechowi Haducho-
wi, mł. kpt. Wojciechowi Sobolakowi, st. 
ogn. Robertowi Florkowi, mł. ogn. Łu-
kaszowi Kaczorowi i st. str. Mateuszowi 

Turkowi. Prezes Powiatowy Ligi Obrony 
Kraju w Brzozowie okolicznościowym 
medalem LOK uhonorował również Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Brzozo-
wie st. bryg. Marka Ziobro oraz Dowódcę 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. 
Bogdana Biedkę.

W Powiatowych Obchodach Dnia 
Strażaka w Brzozowie wzięli udział przed-
stawiciele władz administracji rządowej  
i samorządowej szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego, oraz gminnego. Na uroczy-
stość przybyli także dyrektorzy, kierow-
nicy jednostek organizacyjnych powiatu 
brzozowskiego, służb, inspekcji, emeryto-
wani strażacy, pracownicy cywilni komen-
dy powiatowej i druhowie OSP. 

Anna Kałamucka

Wręczenie odznaczeń i aktów nominacyjnych 
na  wyższe stopnie służbowe

dh Edward Rozenbajgier
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Niemal 1 700 000 złotych koszto-
wać będzie przebudowa 3-kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej Dynów – Jabło-
nica Ruska w miejscowościach Siedliska  
i Wołodź. Samorząd powiatu brzozow-
skiego pozyskał na ten cel dofinansowanie  
w wysokości 50% wartości inwestycji. - 
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych, który jest następcą 
rządowego Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
Od tego roku FDS stanowić będzie instru-
ment rządowego wsparcia finansowego dla 
gmin i powiatów w obszarze infrastruktu-

ry drogowej. Pozyskane środki stanowić 
będą połowę potrzebnej kwoty, pozostała 
część pochodzić będzie z budżetu powia-
tu  – wyjaśnia Starosta Brzozowski Zdzi-
sław Szmyd, który 20 maja br. podpisał 
umowę na dofinansowanie tego zadania 

Rozpoczęły się prace przy wykonaniu 
odwodnienia budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Brzozowie. Koszt 
inwestycji to blisko 650 000 zł. Środki te  
w całości pochodzą z budżetu powiatu 
brzozowskiego. 

Wykonanie odwodnienia było ko-
niecznością ze względu na zawilgocenie 
ścian budynku, zwłaszcza na poziomie 
piwnic. Efektem tego były popękane ścia-
ny, a co za tym idzie odpryski tynku i far-
by. Warto podkreślić, że na tym poziomie 
znajdują się nie tylko szatnie uczniowskie 
ale też dwie sale lekcyjne. Zły stan ścian 
zaobserwowano również na klatce scho-
dowej na parterze. Za obecny stan rzeczy 
odpowiedzialna była wilgoć murów fun-
damentowych budynku, stąd konieczność 
odpowiedniego odwodnienia szkoły.

W ramach inwestycji wykonana zo-
stanie pionowa izolacja i ocieplenie ściany 
fundamentowej budynku dydaktycznego 
oraz pozioma izolacja przeciwwilgociowa 
w poziomie posadzki piwnic budynku dy-
daktycznego. Wykonany zostanie również 

Bezpieczniej na trasie Dynów – Jabłonica Ruska

Inwestycje w ZSO w Brzozowie

w Urzędzie Wojewódzkim  
w Rzeszowie. W spotkaniu 
tym uczestniczyli Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie In-
frastruktury Rafał Weber, 
Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart oraz parlamentarzyści  
i samorządowcy.

Poprawa komfortu 
podróżowania, a co za tym 
idzie bezpieczeństwa zawsze 
była jednym z priorytetów 
dla władz samorządowych 
powiatu. - Staramy się konty-
nuować działania naszych po-

przedników dbając o stan szlaków komuni-
kacyjnych. To dzięki ich wysiłkowi możemy 
się dzisiaj cieszyć infrastrukturą drogową 
na dobrym poziomie – podkreśla Zdzisław 
Szmyd. Do grona wysokiej klasy dróg dołą-
czy w tym roku trzykilometrowy odcinek  na 

trasie Dynów – Jabłonica Ruska.  W chwili 
obecnej na drodze znajdują się liczne ubyt-
ki, przełomy i wyboje, a rowy odwadnia-
jące są w znacznym stopniu zamulone. 
– Inwestycja obejmuje położenie nowej na-
wierzchni bitumicznej, przebudowę dwóch 
skrzyżowań oraz wykonanie chodnika dla 
pieszych na długości 124 m. Planowane 
jest również wykonanie oznakowania pio-
nowego i poziomego w tym montaż wynie-
sionego przejścia dla pieszych oraz znaków 
aktywnego przejścia dla nich z panelem 
solarnym i czujnikiem ruchu. Bezpieczeń-
stwo pieszych poprawią też zamontowane 
na długości 108 m stalowe bariery ochron-
ne oraz pobocza uzupełnione warstwą kru-
szywa łamanego. Jestem przekonany, że 
inwestycja w znaczący sposób wpłynie na 
komfort poruszania się lokalnej społeczno-
ści – zapewnia Starosta Brzozowski.

Anna Rzepka

drenaż opaskowy oraz kanalizacja zewnętrz-
na deszczowa i sanitarna. Ponadto powsta-
nie odwodnienie liniowe parkingu wraz  
z odbudową nawierzchni. W ramach inwe-
stycji docieplony zostanie też stropodach 
łącznika wraz z wymianą pokrycia dachu. 

- Realizacja tego zadania zdecydowa-
nie wpłynie na komfort nauki i korzystania 
z budynku. Ponadto zdecydowanie poprawi 

się estetyka wnętrza szkoły. Uczniowie 
powinni mieć zapewnione bezpieczne  
i higieniczne warunki uczestnictwa  
w zajęciach. Mamy wspaniałą, zdolną 
młodzież i musimy zapewnić jej jak naj-
lepsze warunki do kształcenia i rozwija-
nia się – podkreśla Starosta Brzozowski 
Zdzisław Szmyd.

Anna Rzepka
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Wróbel przedstawiły przygotowaną część 
artystyczną.  

Po zakończonej części artystycz-
nej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego, którego hasło brzmiało: 
„Zdrowy styl życia prowadzimy i z wiru-
sami walczymy”. W konkursie nagrodzeni 

zostali: I miejsce - Antonina Jagielska (SP  
w Starej Wsi), II miejsce - Jan Bednarczyk 
(SP w Górkach), III miejsce - Szymon Wo-
lański (SP w Turzym Polu), Marcin Boroń 
- SP Nr 2 w Przysietnicy, Anita Łazarz  
– SP Nr 1 w Brzozowie, Maja Kędra - SP 
Nr 1 w Humniskach, Nadia Sobota – SP 
Nr 1 w Przysietnicy, Karol Gazda – SP  
w Zmiennicy.  

Impreza zakończyła się wręczaniem 
dyplomów, drobnych upominków dla ma-
łych artystów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Brzozowie, a także wspólnym zdjęciem 
zarówno uczestników konkursu jak i arty-
stów.

Służby,  InSpekcje,  Straże

Zofia Cwynar - Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

Tegoroczne obchody „Światowego 
Dnia Zdrowia”, którego tematem przewod-
nim było „Zdrowie dla wszystkich” odbyły 
się 25 kwietnia br. w Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. 
Były one połączone z podsumowaniem 
programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. 

W obchodach wzięły udział dzieci klas I ze 
szkół podstawowych gminy Brzozów, któ-
re brały udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez brzozowską stację. 
Na spotkanie przybyły wraz ze szkolny-
mi koordynatorami programu, rodzicami  
i opiekunami. 

Zaproszenie na imprezę przyjęła 
także klasa I ze Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Brzozowie wraz z opiekunem Panią Mał-
gorzatą Zajdel, która uświetniła przebieg 
uroczystości, przygotowując część arty-
styczną dotyczącą Światowego Dnia Zdro-
wia. Spotkanie rozpoczęło się od powitania 

wszystkich uczestników 
imprezy przez Zastępcę 
Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego 
w Brzozowie Jadwigę Bi-
nowską i przedstawienia 
celów i założeń Światowe-
go Dnia Zdrowia. 

Kolejnym punktem 
imprezy było wygłoszenie 
prelekcji przez podkom. 
Annę Karaś z Komendy Po-
wiatowej Policji w Brzozo-

wie na temat bezpieczeństwa na drodze. Na-
stępnie uczennice ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Brzozowie w składzie: Maja Niecko, 
Zofia Stemulak, Antonina Duplaga, Antoni-
na Tarasek, Antonina Rzepka, Amelia Tym-
czak, Wiktoria Dobosz, Milena Owsiana, 
Karolina Musiałek, Natalia Adamska i Julia 

Światowy Dzień Zdrowia

Łącząc się w żałobie po śmierci

MAMY
składamy wyrazy szczerego, głębokiego współczucia

Panu Stanisławowi JAKIELOWI
Wójtowi Gminy Haczów

oraz całej rodzinie

 

Składamy wyrazy szczerego współczucia

Panu Stanisławowi JAKIELOWI
Wójtowi Gminy Haczów

oraz rodzinie
po śmierci MAMY

Ś.P. Bronisławy JAKIEL

pracownicy Urzędu Gminy Haczów
oraz jednostek organizacyjnych gminy

Radni
Rady Gminy Haczów

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
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Służby,  InSpekcje,  Straże

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów tel. 13 43 08 310, fax 13 43 08 319

e-mail: brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl 

25 kwietnia br. na obiektach Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Domaradzu, odbył się tego-
roczny XXIV Powiatowy Turniej Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. Jego organizatorami 
byli: Komenda Powiatowa Policji w Brzozo-
wie, Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz 
Urząd Gminy w Domaradzu. W turnieju udział 
wzięło łącznie 8 drużyn z 5 szkół, z terenu po-
wiatu brzozowskiego.

Na początek, zawodnicy rozwiązywali 
test wiedzy z zakresu prawa ruchu drogowe-

go. Następnie wykazali swoje umiejętności  
w jeździe na rowerze po miasteczku ruchu dro-
gowego i na taktycznym torze przeszkód. Ten 
ostatni, zazwyczaj okazuje się najtrudniejszym 

etapem zawodów i wymaga od zawod-
ników nie lada przygotowania i precy-
zji. Podczas turnieju, oceniana jest rów-
nież wiedza i umiejętności uczestników  

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Nad prawidłowym i zgodnym  
z regulaminem przebiegiem zawodów 
czuwała komisja pod przewodnictwem 
sędziego głównego st. asp. Krzyszto-
fa Kwiecińskiego - asystenta Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Brzozowie.

Wyniki turnieju i jego zwycięzcy:
Drużynowo Grupa I:
• I  miejsce - Szkoła Podstawowa w Noz-
drzcu
• II  miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Domaradzu

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 411 41, fax 13 43 440 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

www.straz.brzozow.pl

30 kwietnia br. w świetlicy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie odbyło się spotkanie, którego 
tematem było omówienie zasad rozdzia-
łu dotacji z budżetu państwa dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych.

W spotkaniu z przedstawicielami 
wszystkich jednostek ochotniczych straży 
pożarnych z terenu powiatu brzozowskie-
go uczestniczyli: Zastępca Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. 
Daniel Dryniak, Komendant Powiatowy 

Zasady finansowania jednostek OSP

PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro, 
Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Ro-
zenbajgier oraz wójtowie gmin.

Podczas spotkania zastępca pod-
karpackiego komendanta wojewódzkie-
go PSP bryg. Daniel Dryniak omówił 
tematykę dotyczącą dofinansowania 
jednostek OSP ze źródeł budżetu pań-
stwa oraz podsumował zasady rozdziału 
środków finansowych na poszczególnych 
szczeblach. Złożył także podziękowania 
druhom strażakom za dotychczasową 
działalność na rzecz lokalnych społecz-
ności oraz samorządowcom za wspiera-
nie Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dalszej części spotkania głos za-
brali również Starosta Brzozowski i Ko-
mendant Powiatowy PSP w Brzozowie, 
który podsumował realizację dotacji dla 
jednostek OSP z powiatu brzozowskie-
go z kilku ubiegłych lat oraz przekazał 
przesłane przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę życzenia dla wszystkich strażaków 
z okazji Dnia Strażaka.

st. bryg. Krzysztof Folta - Zastępca Komendanta  
Powiatowego PSP w Brzozowie
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Oficer prasowy KPP w Brzozowie 
st. asp. Monika Dereń

• III miejsce - Szkoła Podstawowa w Dydni 
Drużynowo Grupa II:
• I miejsce  - Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
• II miejsce - Szkoła Podstawowa w Zmiennicy
• III miejsce - Szkoła Podstawowa w Domaradzu 
Indywidualnie Grupa I:
• I  miejsce - Hubert Sochacki  (SP w Nozdrzcu)
• II  miejsce - Elżbieta Ząbek (SP w Domaradzu)
• III miejsce - Mateusz Kociuba (SP w Nozdrzcu)
Indywidualnie Grupa II:
• I  miejsce - Dawid Dołoszycki - (SP w Zmiennicy)
• II  miejsce - Karol Sarnicki - (SP w Nozdrzcu)
• III miejsce - Aneta Wandas – (SP w Nozdrzcu)

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, dyplomy i upominki. Natomiast zwycięz-
cy dyplomy, okolicznościowe puchary i medale 
oraz cenne nagrody rzeczowe. Zostały one ufun-
dowane przez: Starostę Brzozowskiego Zdzisła-
wa Szmyda, Burmistrza Brzozowa Szymona Sta-
pińskiego, Wójta Gminy Domaradz Jana Kędrę, 

Wójta Gminy Dydnia Alicję Pocałuń, 
Wójta Gminy Haczów Stanisława Ja-
kiela, Wójta Gminy Jasienica Rosielna 
Urszulę Brzuszek i Wójta Gminy Noz-
drzec Stanisława Żelaznowskiego oraz 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Krośnie.

Uczestnikom turnieju dziękuje-
my za udział. Zwycięzcom gratulujemy  
i życzymy powodzenia w dalszych 
zmaganiach.

Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym rozstrzygnięty

16 maja br. uczniowie ze szkół podsta-
wowych z całego Podkarpacia rywalizowali  
w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  
W tym roku wojewódzki etap tego turnieju 
odbył się w Nozdrzcu. Zwyciężyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Czarnej. Gospodarze za-
jęli trzecie miejsce.

Patronat honorowy nad Podkarpackim Fi-
nałem Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym objęli: 
Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Wła-
dysław Ortyl – Marszałek Województwa Pod-
karpackiego, Małgorzata Rauch – Podkarpacki 
Kurator Oświaty, Zdzisław Szmyd – Starosta 
Brzozowski, Stanisław Żelaznowski - Wójt Gmi-
ny Nozdrzec, Ryszard Siepietowski – Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Krośnie, Marek Mazurek – Dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Przemyślu, Janusz Stachowicz – Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Rzeszowie, Kamil Kalinka - Dyrektor Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Tarnobrzegu.

Organizatorami finału wojewódz-
kiego turnieju są: Polski Związek Moto-
rowy – Zarząd Okręgowy w Rzeszowie, 
Komenda Wojewódzka Policji w Rze-
szowie – Wydział Ruchu Drogowego, 
Komenda Powiatowa Policji w Brzo-
zowie - Zespół Ruchu Drogowego, Wo-
jewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego  

w Krośnie, Rzeszowie, Przemyślu, 
Tarnobrzegu oraz Podkarpackie Ku-
ratorium Oświaty, przy współudziale 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
Gminy Nozdrzec, Szkoły Podstawowej 
w Nozdrzcu i Automobilklubu Rze-
szowskiego.

W turnieju wzięło udział łącz-
nie 15 drużyn ze szkół, z terenu woje-
wództwa podkarpackiego. Zasady tego 
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49, fax 13 43 421 48

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wyróżniony 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzo-

zowie otrzymał  wyróżnienie za uzy-
skanie w 2018 roku efektywnych i 
skutecznych działań aktywizacyjnych 
podejmowanych wobec osób bezro-
botnych w województwie podkarpac-
kim. Okolicznościowy dyplom z rąk 
Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisława Szweda odebrał 
24 kwietnia br. Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Koło-
dziej. 

Uroczystość wręczenia wyróż-
nień odbyła się w Filharmonii Pod-
karpackiej w Rzeszowie podczas re-
gionalnej konferencji z okazji 100-lecia 
Publicznych Służb Zatrudnienia, której te-
matem przewodnim była sytuacja osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy. Jednym  
z głównych punktów spotkania było wyróż-
nienie powiatowych urzędów pracy, które  
w 2018 roku osiągnęły najlepsze wyniki pra-
cy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, 
wydatkowania środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego i zadań dotyczących zatrud-
niania cudzoziemców.

 - Cieszymy się bardzo z przyznane-
go wyróżnienia. To tak naprawdę ocena 
naszej działalności. Dziękujemy Minister-
stwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 
docenienie naszych starań, zaangażowania 
i działań aktywizacyjnych na rzecz osób 
bezrobotnych. Osiągnięcie tego wyróżnie-
nia było możliwe między innymi dzięki za-
angażowaniu w codzienną pracę wszystkich 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzozowie – podkreślił Dyrektor Józef 
Kołodziej. 

Podczas konferencji  pracow-
nikom wojewódzkich i powiatowych 
urzędów pracy za profesjonalną służbę 
na rzecz rynku pracy i niesienie pomo-
cy osobom w znalezieniu zatrudnie-
nia wręczone zostały również odznaki  

corocznego konkursu są niezmienne. Uczest-
nicy wojewódzkiego finału rywalizowali  
w czterech konkurencjach - rozwiązywali te-
sty wiedzy, jeździli rowerem po miasteczku 
ruchu drogowego i torze sprawnościowym 
oraz wykazywali swoje umiejętności w udzie-
laniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Komisja sędziowska oceniała poszcze-
gólne konkurencje, w  których uczniowie 
zdobywali kolejne punkty, zarówno w kla-
syfikacji indywidualnej, jak i drużynowej. 
Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Czarnej w powiecie dębickim, która będzie 
reprezentowała nasze województwo w finale 
krajowym. W kwalifikacji indywidualnej, na 
wszystkich trzech pierwszych miejscach, zna-
leźli się również uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Czarnej.   
Wyniki finału - klasyfikacja indywidualna:
1. Mateusz Kubicki - Szkoła Podstawowa  

w Czarnej
2. Miłosz Szkodziński - Szkoła Podstawowa 

w Czarnej
3. Olga Jensz - Szkoła Podstawowa w Czarnej
Klasyfikacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa w Czarnej
2. Szkoła Podstawowa w Ustianowej Górnej
3. Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i upominki. Natomiast 
zwycięzcy dyplomy, okolicznościowe pu-
chary oraz cenne nagrody rzeczowe.

Nagrody dla zwycięzców ufundo-
wali m.in. Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart, Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl, Starosta 
Brzozowski Zdzisław Szmyd, Burmistrz 
Brzozowa Szymon Stapiński, Wójt Gminy 
Dydnia Alicja Pocałuń, Wójt Gminy Do-
maradz Jan Kędra, Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Jasienica 
Rosielna Urszula Brzuszek, Wójt Gminy 

Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Krośnie – Ryszard Siepietowski, Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Przemyślu - Marek Mazurek, Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Rzeszowie - Janusz Stachowicz, Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu – Kamil Kalinka. 

Wszystkim uczestnikom turnieju 
dziękujemy za udział. Zwycięzcom gra-
tulujemy i życzymy powodzenia w fina-
le krajowym.

Oficer prasowy KPP w Brzozowie 
st. asp. Monika Dereń
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53 

„Primus in Agendo”. Uczestnicy obejrzeli tak-
że film z okazji 100-lecia Publicznych Służb 
Zatrudnienia, w którym Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 
życzyła wszystkim pracownikom publicznych 
służb zatrudnienia wielu sukcesów na niwie 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

W konferencji wzięli udział Wicemi-
nister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed, Wicewojewoda Podkar-
packi Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, 
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 
oraz przedstawiciele wojewódzkich i powia-
towych urzędów pracy z województwa ma-
łopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego  
i podkarpackiego.

Anna Kałamucka

Najważniejsze w procesie leczenia 
jest zaakceptowanie faktu, że depresja jest 
chorobą, a nie złym zachowaniem, czy le-
nistwem dziecka. Istotne jest także zrozu-
mienie podstawowych objawów choroby, 
tutaj pomocna może być współpraca z psy-
chiatrą, psychologiem. Osoba z depresją 
nie kontroluje swojego nastroju – nie ma 
wpływu na to, czy jest smutna, rozdrażnio-
na, czy poczuła się lepiej. Jest to dla niej 
trudne, zwłaszcza, gdy jest jeszcze dziec-
kiem i często sobie z tym nie radzi, dlatego 
potrzebuje widzieć, że dorośli dają sobie 
z tym radę i może znaleźć w nich opar-
cie. Częstym objawem zaburzeń nastroju 
w grupie nastolatków jest drażliwość - to 
taki nastoletni odpowiednik smutku, dlate-
go lepiej ignorować niektóre zachowania 
z niej wynikające. Opiekunowie powinni 
przygotować się na pogorszenie funk-
cjonowania dziecka, zwłaszcza wyników  
w nauce, co jest częstą konsekwencją de-
presji (spadku nastroju, trudności w kon-
centracji, poczucia braku siły). Twierdze-
nie, że dziecko jest po prostu leniwe jest 
dla niego bardzo krzywdzące. Poza tym po 
zakończonym procesie leczenia, u dziec-
ka przez jakiś czas mogą utrzymywać się 
jeszcze zaburzenia koncentracji, trudności 
ze zmobilizowaniem się, nawet, gdy pozo-
stałe objawy ustąpiły. Ważną cechą w tym 
okresie jest cierpliwość, ponieważ leczenie 
wymaga czasu, nie należy oczekiwać re-
zultatów po tygodniu lub miesiącu terapii. 
Nastolatek z depresją, podobnie jak z inną 
chorobą może nie być w stanie wykonać 
wielu swoich zadań i obowiązków. Na-
wet jeśli uda mu się zmobilizować zazwy-
czaj osiąga słabsze efekty. Dlatego warto 
skupić się i chwalić małe sukcesy – nie 

oczekiwać idealnego rezultatu i unikać 
krytyki, zwłaszcza objawów choroby, 
która nie motywuje, a często prowadzi 
do rezygnacji ze starań. Lepiej skupić 
się na ukazywaniu i okazywaniu wiary 
w pozytywne rozwiązanie i wylecze-
nie. Chorą osobę zazwyczaj traktujemy 
trochę inaczej – często, do czasu wy-
zdrowienia zwalniamy ją z pewnych 

obowiązków, tak samo w przypadku de-
presji trzeba trochę „odpuścić” dziecku 
do czasu wyzdrowienia. 
Co jeszcze może zrobić rodzic, aby 
wspierać dziecko: 
- Próbować pokazać, że staramy się zro-

zumieć świat z perspektywy dziecka;
- Zauważać oraz chwalić każdą zmianę  

i krok do przodu;
- Mówić dobrze, i tylko dobrze, o swo-

im dziecku;
- Spędzać z nim przyjemnie czas;
- Wspierać dziecko w wychodzeniu  

z domu i radzeniu sobie z zadaniami 
w terapii, jeśli tak ustalono lub gdy  
o to poprosi.

Warto też kształtować u dziecka 
odpowiednie postawy i nawyki, które 
pomogą mu lepiej radzić sobie z róż-

nymi życiowymi wyzwaniami i mogą pełnić 
rolę czynnika ochronnego, zwłaszcza w ob-
szarach:
- samooceny – prawidłowej, adekwatnej do 

rzeczywistości;
- umiejętności rozwiązywania sporów i kon-

fliktów; 
- umiejętności wyznaczania celów i dążenia 

do realizacji planów;

- rozwoju umiejętności społecznych, jak aser-
tywność; 

- śmiałości w relacjach międzyludzkich, 
otwartości na nowe pomysły; 

- wiedzy i umiejętności proszenia o wsparcie 
i pomoc; 

- umiejętności rozpoznawania sytuacji kryzy-
sowych. 

To czego warto unikać w kontakcie z dziec-
kiem chorującym na depresję to: 
- obwiniania – „gdybyś tylko chciał, wszystko 

wyglądałoby inaczej”;
- wyśmiewania – „na kanapie siedzi leń...”;
- szantażowania – „jak dziś nie wstaniesz i nie 

pójdziesz do szkoły to umrę przez Ciebie”;
- zmuszania, namawiania – „uśmiechnij się”, 

„idź do koleżanki to poczujesz się lepiej”;
- bagatelizowania – „weź się w garść, każdy 

ma czasem gorszy dzień”;

Jak wspierać dziecko 
chorujące na depresję?
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- oszukiwania – np. nie mówiąc, że idziecie 
do psychiatry, psychologa;

- przekupywania – „jak pójdziesz na terapię, 
to dostaniesz nowy telefon”;

- krzyku – strach i zdenerwowanie nie leczy;
- przemocy – pogłębia ona smutek, wywołuje 

agresję i poczucie braku wpływu na sytu-
ację.

Rodzicu nie obwiniaj siebie lub swo-
jego dziecka za zachorowanie. Wpływa na 
to wiele czynników i okoliczności. Twoje 
poczucie winy w tym momencie nie pomo-
że i do niczego nie prowadzi, ale pamię-
taj, że choroba sama nie minie. Nie ignoruj 

objawów, nic nie mówiąc. Bądź silny  
i wspierający, ale unikaj nadopiekuńczo-
ści. Poza trudnościami wynikającymi  
z choroby, dziecko nadal pozostaje dziec-
kiem i przejawia inne zachowania typo-
we dla jego wieku, w tym także te nie-
akceptowane przez rodziców. Nastolatki 
w depresji wymagają kontroli, wsparcia 
i asertywności dorosłych, ponieważ cza-
sem ich żądania są niedorzeczne. 

Z drugiej strony, nadopiekuńczość 
sprawi, że będą z Tobą walczyć. Nasto-
latkowie nie zawsze potrafią do końca 
zrozumieć i opisać, co się z nimi dzieje – 

zwłaszcza ci młodsi. Twoje dziecko ocze-
kuje tego, że będziesz zainteresowany jego 
życiem, ale nie lubi kiedy jesteś wścibski. 
Postaraj się obserwować swoje dziecko  
i podziel się wnioskami ze specjalistą pro-
wadzącym terapię. 

Warto pamiętać, że najlepsze wyni-
ki leczenia osiąga się poprzez połączenie 
farmakoterapii i psychoterapii. Rolą rodzi-
ca w tym procesie będzie wychowywanie, 
wyznaczanie granic i ich egzekwowanie, 
a najważniejszym zadaniem - akceptacja  
i wsparcie.  

Anna Lenart - psycholog PP-P w Brzozowie

Wypadek na pikniku, w parku czy na 
imprezie – to ogólny scenariusz tegorocznych 
XVIII Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Po-
mocy PCK, zorganizowanych 24 kwietnia br. 
w brzozowskim parku jordanowskim. Po raz 
kolejny młodzież stanęła na wysokości za-
dania i pracą zespołową, spokojem oraz pro-
fesjonalizmem potwierdziła wysoki poziom 
zawodów. 

Trzy realistycznie przygotowane sta-
cje urazowe symulowały zdarzenia, których 
świadkami możemy być na co dzień. Do ta-
kich na pewno zaliczymy młodzieżową im-
prezę przy ognisku, której skutki wymknęły 
się spod kontroli. Uczestnicy mistrzostw mu-
sieli tutaj stawić czoła zatruciu alkoholowe-
mu i narkotykowemu oraz atakowi epilepsji 
i poparzeniu dłoni. – Młodzież jest zorgani-
zowana, a kierownicy grup bardzo dobrze 
dysponują zadania – ocenia sędzia Radosław 
Turoń z PWSZ w Sanoku. – Co ważne starają 
się zachować zdrowy rozsądek. Na studiach 
często nam powtarzali, że dobry ratownik nie 
biega. Udzielanie pierwszej pomocy powinno 
bazować na jak największym spokoju. I mło-
dzież tak właśnie stara się działać. Oczywiście 
nieodzowna jest też wiedza i błyskotliwość, 
aby w każdej sytuacji sobie poradzić. Uczest-
nicy dzisiaj tym wyzwaniom również spro-
stali. To ważne, zwłaszcza w społeczeństwie, 
gdzie bardzo często obserwujemy efekt widza. 
Wielu świadków zdarzenia stoi bezczynnie. 
Niekiedy nawet nagrywają poszkodowanych. 
Warto pamiętać, że są oni tak naprawdę 
pierwszymi potencjalnymi ratownikami i czę-
sto od ich postawy zależy cały przebieg akcji 

Umiejętności bezcenne 
jak lUdzkie życie

ratowniczej – dodaje sędzia.
Przekonująca gra pozorantów oraz 

fachowo przygotowane „obrażenia” spra-
wiały, iż „wyreżyserowane zdarzenia” 
wyglądały bardzo realistycznie. Zdecy-
dowanie autentyczne były też emocje  
i zaangażowanie młodych ludzi udzie-
lających pierwszej pomocy. Jak podkre-
ślają sędziowie na uwagę zasługiwała 
praca zespołowa wszystkich drużyn. 
Zwłaszcza w przypadkach o szerokim 
spektrum urazów. Do takich niewątpli-
wie należy zaliczyć dziewczynę na rol-
kach z uszkodzeniem podstawy czaszki, 
złamanym obojczykiem, podejrzeniem 
złamania kręgosłupa i na domiar wszyst-
kiego ugryzioną przez psa. – Tego typu 
obrażeń możemy być świadkami na co 
dzień. Zwłaszcza w okresie letnim, kiedy 
nie brakuje sportowych wyczynów. Uraz 
czy rozcięcie to codzienne sytuacje z jaki-
mi się stykamy. Koniecznie trzeba wtedy 
zachować zimną krew, a rozsądek podpo-
wie co trzeba zrobić. Emocje niestety nie 
pomagają. Szczerze mówiąc najtrudniej 
jest pomagać właśnie tym panikującym 
osobom. Zazwyczaj trudno jest je uspo-
koić. Osobiście zdarzyło mi się udzie-
lać pierwszej pomocy w realnej sytuacji 
i wierzę, że cała moja drużyna w takiej 
sytuacji by sobie poradziła – zapewnia 
Julia Bąk z Zespołu Szkół Budowlanych  
w Brzozowie.

Na ostatniej stacji zainscenizowa-
ny został rodzinny piknik, na którym po-
mocy potrzebowało młode małżeństwo  
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z niemowlęciem. Akcja rozpoczęła się od wywrócenia się wózka  
w wyniku czego dziecko doznaje rany ciętej głowy i dochodzi do 
zatrzymania krążenia. Młodzież musiała też zareagować na przypa-
dek zadławienia i urazu kręgosłupa. - Było widać, że są przygotowani  
i dobrze sobie radzą. Nieco problemu sprawiło im udrażnianie dróg 
oddechowych u małego dziecka, jednak  generalnie poziom zawodów 
był wysoki. Widać, że świadomość niesienia pierwszej pomocy wzra-
sta. Właśnie wśród młodzieży, która chętnie uczestniczy w różnych 
akcjach, szkoleniach czy samych zawodach – zauważa sędzia Teresa 
Jajko. Podkreśla też jak ważne jest, aby jak najwięcej osób posiada-
ło przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie pierwszej pomocy.  
Obejmuje ona względnie proste techniki i procedury postępowania, 
które najczęściej można wykonać bez żadnego skomplikowanego 
sprzętu. Wystarczą chęci. 

W zawodach rywalizowało 8 pięcioosobowych drużyn:  
3 ze szkół ponadgimnazjalnych i 5 ze szkół podstawowych. I choć 
konkurowali ze sobą na poszczególnych stacjach i teście wiedzy, 
to wszystkich uczestników łączyła chęć niesienia pomocy. - Świa-
domość jak ważna jest pierwsza pomoc stale rośnie, wciąż jednak 
jest konieczne, aby na poszczególnych etapach edukacji młodzież 
zapoznawała się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i techni-
kami ratownictwa. Otuchą napawa fakt, że wśród licznych świad-
ków zdarzenia znajdują się też tacy, którzy niosą pomoc poszko-

dowanym. Bywa, że niektórych zasad zapominają, jednak chcą 
pomagać i zamieniają to w czyn. Również uczestnicy naszych 
mistrzostw już wielokrotnie w życiu codziennym udzielali pierw-
szej pomocy. Takie głosy docierają do mnie od młodzieży Zespołu 
Szkół Ekonomicznych. Były to sytuacje raczej łatwe – omdlenie, 
zakrztuszenie czy krótkotrwała utrata przytomności, niemniej ich 
postawa zasługuje na uznanie. Jestem przekonany, że uczestnicy 
dzisiejszych mistrzostw są świadomi, że ich pomoc może się kiedyś 
okazać bezcenna. Tak jak bezcenne jest ludzkie życie – podkreśla 
sędzia główny mistrzostw Bogusław Lidwin. 

W starszej kategorii po raz kolejny bezkonkurencyjne oka-
zały się reprezentantki Zespołu Szkół Ekonomicznych. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, zaś 
trzecie ekipa z Zespołu Szkół Budowlanych. W kategorii szkół 
podstawowych tytuł mistrzów z ubiegłego roku obroniły dziew-
częta z ZS Nr 1 w Przysietnicy. Za nimi uplasowały się koleżanki 
z SP w Starej Wsi, zaś trzecią lokatę wywalczyły reprezentant-
ki SP Nr 1 w Brzozowie. Miejsce czwarte wywalczyła ekipa  
z Trześniowa, zaś na piątej lokacie znalazła się drużyna SP Nr 2 
w Przysietnicy. Nagrody zwycięzcom wręczyła Prezes Oddziału 
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzozowie Danuta 
Gwizdała.

Anna Rzepka

Piotr Żak, uczeń III klasy Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Brzozowie nagrodzony został przez 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorial-
nych.  Wyróżnienie najzdolniejszej młodzieży z całego 
regionu było jednym z punktów tegorocznych obcho-
dów Dnia Samorządu Terytorialnego, które miały miej-
sce 24 maja br. w Rzeszowie.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest upamiętnie-
niem pierwszych w pełni demokratycznych wyborów sa-
morządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Po-
lacy wybrali wtedy  swych przedstawicieli do rad gmin  
i miast. - Bez zbytniej przesady można powiedzieć, że sa-
morząd terytorialny jest jednym z najlepszych wynalazków 
demokracji, oczywiście z pewnością nie jest doskonały  
i ma wady, ale to właśnie samorząd jest kluczem do 
sukcesów Polski i regionów – podkreślał podczas uro-
czystości Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl. Z tej okazji przyznano wiele okolicz-
nościowych odznaczeń i wyróżnień dla najlepszych sa-
morządowców oraz uzdolnionej młodzieży. W tym roku 
nagroda trafiła do 25 uczniów. W tym gronie znalazł się 
Piotr Żak, reprezentujący brzozowski „ogólniak”.

Piotr od wielu lat osiąga sukcesy w konkursach  
z zakresu przedmiotów ścisłych.  W bieżącym roku szkol-
nym do jego najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć: 
tytuł laureata III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady  
„O Diamentowy indeks AGH” z fizyki (zapewniając so-

Piotr Żak nagrodzony

bie tym samym przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek studiów na tej 
uczelni), tytuł finalisty Matematycznego Konkursu im. Prof. J. Marszała w 
Łańcucie, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur” 2018, tytuł dwukrotnego finalisty Podkarpackiego Konkursu Ma-
tematycznego im. F. Leji oraz  uczestnictwo w II etapie Olimpiady „O Dia-
mentowy Indeks AGH” z matematyki. 

Anna Rzepka

fot. Andrzej Józefczyk
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Piosenki z repertuaru Hanny Ba-
naszak, Kory, Urszuli i Czerwonych 
Gitar rozbrzmiały w sali widowiskowej 
Brzozowskiego Domu Kultury podczas 
VI edycji Konkursu Polskiej Piosenki 
„Nie takie stare… (jak świat)”, któ-
ry odbył się 16 maja br. - Są piosenki, 
które porywają do tańca. Są piosenki, 
przy których mamy ochotę śpiewać. Ale 
najlepsze piosenki to te, które przeno-
szą nas do momentu, gdy pierwszy raz 
je słyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam 
serce - to słowa amerykańskiej pisarki 
Cecily von Ziegesar, która najwyraźniej 
musiała słuchać polskich piosenek. Jej 
słowa idealnie odnoszą się do naszych 
ukochanych, od lat śpiewanych prze-
bojów, które nie tracą na aktualności.  
A skoro tak, jest to najlepszy moment, 
aby dać się im porwać – powiedziała 
prowadząca Anna Futyma rozpoczyna-
jąc koncert. 

Konkurs polskiej piosenki zorga-
nizowany został już po raz szósty. Co 
roku cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Ma on na celu rozwijanie zdolno-
ści wokalnych uczniów klas siódmych, 
ósmych, gimnazjalnych i średnich.  
W ten sposób organizatorzy zachęcają  
młodzież do poznawania jakże boga-
tego i popularnego dorobku muzycz-
nego polskich wokalistów, zespołów, 
począwszy od lat 60 do współczesnych. 

W tegoroczne konkursowe 
szranki stanęło siedemnastu solistów, 
którzy zostali wyłonieni w marcowych 
eliminacjach. W pięknych aranżacjach, 
przy akompaniamencie 10 osobowego 
zespołu muzycznego z Brzozowskiego 
Domu Kultury, uczniowie pochodzący 

ze szkół z terenu powiatu brzozow-
skiego zaprezentowali swoje umie-
jętności wokalne i sceniczne. A byli 
to Julia Skwara w piosence „Dmu-
chawce latawce wiatr”, Dawid 
Jajko - „Uciekaj moje ser-
ce”, Oliwia Fiołek - „Mam 
ochotę na chwileczkę za-
pomnienia”, Emilia Lorenc 
- „Krakowski spleen”, Oli-
wia Mielcarek - Ja dla pana 
czasu nie mam”, Martyna 
Sowińska - „Rysa na szkle”, 
Weronika Żak - „Dziś już 
wiem”, Kacper Dziki - „Naj-
piękniejsza”, Naomi Achi-
rico - Zarzyka - „Samba 
przed rozstaniem”, Wiktoria 
Skiba - „Krakowski sple-
en”, Julia Fiedeń - „Cykady 
na Cykladach”, Katarzyna 
Kot - „Wyjątkowo zimny 
maj”, Kacper Malinow-
ski - „Biały krzyż”, Marta 

Bober - „Boskie Buenos”, Ju-
lia Ryń - „Niebo dla ciebie”, 
Anna Rygiel - „Boskie Buenos”  
i Klaudia Graboń - „Żegnaj kot-
ku”. 

Młodych wykonawców 
oceniało jury w składzie: Ewa 
Jaworska - Pawełek (prze-
wodnicząca), Karolina Obara  
i Magdalena Makiel. W ka-
tegorii pierwszej (klasy VII  
i VIII szkoły podstawowej oraz 
III gimnazjum) zwyciężył Da-
wid Jajko, drugie miejsce zaję-
ła Oliwia Mielcarek, a trzecie 
Emilia Lorenc. W kategorii dru-
giej (uczniowie szkół średnich) 

laureatem została Klaudia Graboń, dru-
gie miejsce otrzymała Martyna Wrona 
natomiast trzecie Marta Bober. W oby-
dwu kategoriach wiekowych przyznano 
również wyróżnienia, które przypadły: 
Oliwii Fiołek, Julii Skwarze, Kacprowi 
Malinowskiemu i Annie Rygiel. 

Nagrody i wyróżnienia  ufundowa-
ne przez Starostę Brzozowskiego Zdzi-
sława Szmyda i Burmistrza Brzozowa 
Szymona Stapińskiego wokalistom wrę-
czył Zastępca Burmistrza Przemysław 
Leń. Organizatorem Konkursu Polskiej 
Piosenki „Nie takie stare… (jak świat)” 
był Brzozowski Dom Kultury. 

Klaudia Graboń

Dawid Jajko Anna Kałamucka

Koncert prowadziła Anna Futyma

„Mam ochotę na chwileczkę  zapomnienia”
- czyli ciągle żywe przeboje
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Po raz kolejny uczniowie dydyń-
skiej Szkoły Muzycznej I st. udowod-
nili, że mogą mierzyć się z najlepszymi  
i wychodzą z tego boju zwycięsko. Kolej-
ne nagrody i wyróżnienia w konkursach 
krajowych i międzynarodowych zdobyli 
uczniowie z klas: akordeonu, fletu i forte-
pianu.

Występy z ostatnich kilku tygo-
dni może zaliczyć do niezwykle udanych 
młody akordeonista Kacper Kosztyła  
z klasy Grzegorza Bednarczyka. Pod-
czas VIII Międzynarodowego Konkursu 
Akordeonowego, który odbył się w Ostra-
wie, zajął I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej, zdobywając 23,20 punkty na 
25 możliwych. Warto dodać, że konkurs 
zgromadził łącznie setkę uczestników po-
chodzących z Czech, Słowacji oraz Pol-
ski. Podczas XVIII Gorlickich Konfron-
tacji Akordeonowych, Kacper startował  
w dwóch kategoriach. W kat. I, do której 
zakwalifikowano 34 solistów, chłopak uzy-
skał wyróżnienie, zaś w kat. V b wystąpił 
wspólnie z Filipem Siwieckim. Zdolnym 
akordeonistom udało się wywalczyć zwy-
cięstwo. Kacper i Filip wystąpili wspólnie 
również na Festiwalu Akordeonowych Ze-

społów Kameralnych Szkół Muzycznych I 
i II stopnia w Stalowej Woli. Festiwal jest 
imprezą cykliczną organizowaną przez 
Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia 
w Stalowej Woli. W tym roku na imprezie 
zaprezentowało się 24 zespoły z całej Pol-
ski. Rywalizowały one ze sobą w czterech 
kategoriach. Filip i Kacper w kat. C wy-
walczyli II miejsce.

Z I miejsca na IX Ogólnopolski 
Konkurs Pianistyczny „Wiosenne Spo-
tkania Muzyczne” w Kolbuszowej może 
cieszyć się także Krzysztof Źrebiec z kla-
sy fortepianu prowadzonej przez Tomasza 
Putrzyńskiego. Z kolei w Dębicy podczas 
IX Wiosennych Spotkań Pianistycznych  
– „Od siedmiolatka do nastolatka” Szkołę 
Muzyczną I st. w Dydni reprezentowała 
Lena Adamska, uczennica z klasy forte-
pianu Moniki Śliwki. W konkursie tym 

wystartowało około 40 uczniów szkół 
muzycznych. Lena, która zaprezento-
wała się w grupie najmłodszej, otrzy-
mała wyróżnienie II stopnia. 

Znakomicie spisały się również 
cztery flecistki, na co dzień uczące się  
w klasie prowadzonej przez Dorotę Zu-
bel, podczas Regionalnego Festiwalu 
Fletowego, który odbył się w PSM I st.  
w Kolbuszowej. W konkursie udział 
wzięło 23 flecistów ze szkół muzycz-
nych I st. z naszego regionu, którzy 
pogrupowani zostali na 3 kategorie wie-
kowe. W I kategorii wystąpiły uczenni-
ce klasy I: Katarzyna Urban, 
Weronika Wacek i Pauli-
na Rzepka. Dwie pierwsze 
dziewczynki zdobyły wyróż-
nienie II stopnia, zaś Pauli-
na - III miejsce. Szkoła Mu-
zyczna w Dydni miała swoją 
reprezentantkę także III kat. - 
Paulinę Zubel. Dziewczynka 
została laureatką I miejsca. 
Warto jeszcze wspomnieć, że 
uczennicom akompaniowa-
ła pani Iwona Madera, która 
otrzymała dyplom za wyróż-

niający akompaniament. – Ogromnie 
się cieszę, że nasze dzieci rozwijają się 
w różnych kierunkach, odnoszą sukcesy 
i czerpią radość z gry na instrumentach. 
Jako Szkoła Muzyczna staramy się za-
pewnić im jak najwięcej możliwości do 
tego, by mogli pod fachowym okiem 
specjalistów, jak najlepiej się rozwijać 
i kierunkować swoje pasje i zdolności. 
Staramy się tak pracować z dziećmi, by 
nauka nie tylko sprawiała im radość, 
ale też przynosiła konkretne efekty. 
Myślę, że śmiało można powiedzieć, że 
nasza placówka jest swoistą „kuźnią 
talentów”. Jednak tych sukcesów nie 
byłoby, gdyby nie cierpliwa i mozolna 
praca przede wszystkim dzieci, ale też 
nauczycieli i rodziców. Dziękuję im za 
to bardzo serdecznie i gratuluję wspa-
niałych sukcesów – mówiła dr Elżbieta 

Przystasz – Dyrektor Szko-
ły Muzycznej I st. w Dydni.

O różnorodności za-
jęć prowadzonych w Dydni 
mogą świadczyć chociażby 
dwa rodzaje warsztatów, 
które w ostatnim czasie 
przeprowadzono w tamtej-
szej szkole. Po raz trzeci 
zorganizowano tam Pod-

karpackie Warsztaty Saksofonowe, które trady-
cyjnie już poprowadził znakomity instrumen-
talista i pedagog dr Rafał Rachwał z Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Tym razem wzięło  
w nich udział 27 uczniów oraz 8 pedagogów 
ze szkół muzycznych z terenu Podkarpacia. Na 
zajęciach poruszane były zagadnienia związane 
z metodyką nauczania najmłodszych uczniów, 
prawidłową estetyką brzmienia oraz interpreta-
cją utworów.

Z kolei warsztaty metodyczne oraz lek-
cje pokazowe z kształcenia słuchu, poprowa-
dziła Beata Michniewicz ze Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Suwałkach. Całość warsztatów 
oparta była na Metodzie Skojarzeń i Wizuali-
zacji, która pomaga dzieciom zrozumieć zawi-
łości kształcenia słuchu, działa na wyobraźnię, 
a nauka staje się opowieścią pełną obrazów  
i kolorów. W spotkaniu udział wzięli uczniowie 
klas I-III Szkoły Muzycznej w Dydni, a także 
studenci edukacji muzycznej PWSZ w Sanoku.

Warto jeszcze dodać, że 14 czerwca br. 
w Szkole Muzycznej I st. w Dydni odbędą się 
przesłuchania oraz sprawdzanie predyspozycji 
muzycznych, dla kandydatów, którzy chcieliby 
rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Szko-
ła Muzyczna I st. kształci uczniów w dwóch 
trybach: 6-letnim - młodsze dzieci i 4-letnim 
– młodzież. Nauka w placówce jest bezpłatna. 
Uczniowie uczą się gry na: fortepianie, akorde-
onie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, 
trąbce, flecie, klarnecie, saksofonie.

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum SM I st. w Dydni

Z sukcesami rozwijają muzyczne pasje
Informacje z gmIn
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Jubileusz 135-lecia istnienia obchodziła 
jasionowska Jednostka Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej. Uroczystość stała się również 
okazją do poświęcenia nowego średniego 
wozu ratowniczo-gaśniczego.

Jubileusz rozpoczęła msza święta, od-
prawiona w miejscowym kościele parafial-
nym, której przewodniczył ks. Władysław 
Pucia – Proboszcz Parafii w Jasionowie. Na-

stępnie, w pochodzie prowadzonym przez 
Orkiestrę Dętą OSP w Jasionowie i jej ka-
pelmistrza Andrzeja Krauza zebrani goście 
przeszli na plac przed Domem Ludowym. 
Po powitaniu zebranych gości nastąpiło 
poświęcenie i przekazanie nowego samo-
chodu. Aktu poświęcenia dokonał ks. Wła-
dysław Pucia, zaś kluczyki i dowód rejestra-
cyjny przedstawicielom jednostki wspólnie 
przekazali: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzoń-
ca, przedstawiciel Posła na Sejm RP Piotra 
Babinetza Seweryn Myśliwiec, Wójt Gmi-
ny Haczów Stanisław Jakiel i Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie st. bryg. Marek Ziobro.

W czasie uroczystości odznaczono 
druhów strażaków oraz wręczono podzię-
kowania osobom, które przyczyniły się do 
pozyskania samochodu. Złoty Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Tomasz 
Bogaczewicz, Jakub Konieczny i Krzysztof 
Uberman. Srebrnym Medalem za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa odznaczono: Norberta 
Bąka, Adama Kułaka, Artura Lewickiego, 
Władysława Lewickiego, Wojciecha Wła-
dykę i Emila Wójcika. Brązowy Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa przyznano Błaże-
jowi Kociubie i Dorocie Smoleń. Odznakę 
Strażak Wzorowy otrzymali Marek Szuba 
oraz Kamil Wójcik. Odznakami „Za wysłu-
gę lat” odznaczono: Adama Ziembickiego 
(60 lat), Kazimierza Koniecznego (55 lat) 
i Czesława Bogaczewicza (50 lat). Jed-
nostka uhonorowała również osoby, które 
miały swój wkład przy staraniach o nowy 
samochód oraz te, które swoją działalnością 
wspierają ją na co dzień. – Nasza jednostka 

istnieje od 1884 roku. Przez te lata ciągle 
się rozwijała i doposażała, by w maksymal-
ny sposób podnieść swoją gotowość bojową.  
W 1997 r. zostaliśmy włączeni do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego i od tamtej 
pory bierzemy czynny udział w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych, nie tylko na terenie gmi-
ny i powiatu, ale także województwa. By-
wały lata, że tych wyjazdów było nawet 100  

w ciągu roku. Dzisiaj każdy strażak dzia-
łający w naszej jednostce jest odpowiednio 
przeszkolony i wyposażony. Obecnie może-
my się też cieszyć z nowego samochodu ra-
towniczo–gaśniczego, który zastąpił wysłu-
żonego Stara. Spełniło się nasze marzenie. 
Każdemu kto aktywnie włączył się w pomoc 
w jego pozyskanie bardzo serdecznie dzięku-

ję. Samochód ten będzie służył nie tylko 
nam strażakom, ale też społeczeństwu. 
Niech służy Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek, a św. Florian niech otacza 
wszystkich strażaków opieką, by z każdej 
akcji wracali bez uszczerbku na życiu 
czy zdrowiu – mówił Wiesław Biernacki 
– Prezes OSP w Jasionowie.

Nowy wóz kosztował prawie 800 
tysięcy złotych. Jego zakup zo-
stał dofinansowany ze środków 
gminnych w wysokości prawie 
400 tysięcy złotych, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej - 200 
tysięcy złotych, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – 80 tysięcy 
złotych oraz z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej – 138 
500 złotych. - Samochód jest na 
stanie jednostki od listopada ubie-
głego roku. Od tamtej pory, do 
różnego rodzaju akcji, wyjeżdżał 
już 15 razy. Ogromnie się cieszy-
my z naszego nowego Volvo, który 

na wyposażeniu ma na razie autopompę, 
działko szybkiego natarcia oraz agregat 
hydrauliczny. Mamy nadzieję, że jeszcze 
uda nam się go doposażyć – stwierdził 
Tomasz Bogaczewicz – Naczelnik OSP 
w Jasionowie.

Jubileusz stał się okazją do zło-
żenia okolicznościowych gratulacji. 

Podwójne święto w Jasionowie
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Przekazali je Poseł Bogdan Rzońca, Wójt 
Stanisław Jakiel, Prezes Zarządu Oddzia-
łu  Powiatowego ZOSP RP dh Edward Ro-
zenbajgier i Komendant Powiatowy PSP 
w Brzozowie st. bryg. Marek Ziobro. – Ten 
samochód udało się pozyskać nie tylko dzięki 
ogromnej determinacji, ale też wspólnej do-
tacji – z budżetu państwa i budżetu gminy. Ży-
czę wam, by służył on jak najlepiej i jak naj-
dłużej, ale żeby wyjeżdżał jak najmniej, gdyż 
każdy wyjazd to czyjeś nieszczęście. Gratu-
luję pięknego jubileuszu i nowego samocho-

du, a wszystkim druhom strażakom życzę 
wszelkiej pomyślności – mówił st. bryg. 
M. Ziobro. W podobnym tonie wypowie-
dział się również Wójt Jakiel. – Druhowie 
z Jasionowa już od 135 lat stoją na straży 
bezpieczeństwa Jasionowa i jego okolic. 
Dziękuję wam za to bardzo serdecznie  
i jednocześnie gratuluję nowego samo-
chodu. Dziękuję też wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że ten zakup uda-
ło się sfinalizować. Niech ten samochód 
dobrze służy i zawsze wraca do garażu. 

Strażakom zaś, życzę przede wszystkim 
zdrowia i pomyślności, a św. Florian niech 
zawsze chroni was i wasze rodziny – pod-
sumował Stanisław Jakiel.

OSP w Jasionowie liczy obecnie 
93 członków, z czego Jednostka Opera-
cyjno–Techniczna składa się z 18 w pełni 
przeszkolonych członków. W ramach jed-
nostki działają także dwie młodzieżowe 
drużyny pożarnicze.

Elżbieta Boroń

Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej wzbogaciła swój tabor o nowy 
średni samochód ratowniczo – gaśniczy 
marki MAN. Kosztował on prawie 780 
tysięcy złotych i został sfinansowany ze 
środków Gminy Nozdrzec oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

Uroczystości związane z przeka-
zaniem nowego samochodu rozpoczęły 
się mszą św. w miejscowym kościele pa-
rafialnym. Uczestniczyły w niej poczty 
sztandarowe jednostek z terenu gminy 
Nozdrzec i gminy Brzozów. Następnie na 
placu przy budynku OSP oficjalnie powi-
tano przybyłych gości oraz przekazano 
i poświęcono samochody dla jednostki. 
Aktu poświęcenia dokonał ks. Prałat Jó-
zef Kasperkiewicz – Proboszcz Parafii  
w Izdebkach. Kluczyki i dowód rejestra-
cyjny pojazdu druhom strażakom przeka-
zali wspólnie: Posłowie na Sejm Bogdan 
Rzońca i Piotr Uruski, Maria Kurowska – 
Członek Zarządu Województwa Podkar-
packiego, Stanisław Żelaznowski – Wójt 
Gminy Nozdrzec i st. bryg. Marek Ziobro 
– Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzozowie.

Oprócz nowego wozu ratowniczo-
-gaśniczego, w czasie uroczystości po-
święcony został także lekki samochód 
marki Ford. Do Izdebek trafił on na za-
sadzie wymiany – do jednostki w Warze 
trafił średni samochód ratowniczo – ga-
śniczy z Izdebek, zaś do Izdebek wspo-
mniany lekki z Wary. – Nasza jednostka 
jest w Krajowym Systemie Ratowniczo 
Gaśniczym, dlatego też musimy posiadać 
co najmniej jeden średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy i jeden lekki. W naszej 
bazie nie mieliśmy tego ostatniego, stąd 
też decyzja o zamianie. Izdebki to trudny 
teren i jeżeli nie ma możliwości dojazdu 
średniego wozu bądź też po prostu w ak-
cji nie potrzebujemy sprzętu, w jaki jest 
on wyposażony np. przy wyjazdach do 
owadów, ten lekki sprawdzi się znako-
micie. Cała miejscowość ogromnie się 

cieszy z nowego wozu. To takie spełnienie 
naszych marzeń i ogromne wsparcie dla 
działań naszej jednostki. Czekaliśmy na 
niego kilka lat, ale w końcu się udało, dzię-
ki wsparciu jeszcze wcześniejszego Wójta 
Antoniego Gromali, kilku posłów z nasze-
go regionu oraz Komendy Wojewódzkiej  
i Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej. Wszystkim, dzięki którym możemy się 
dzisiaj cieszyć z nowego wozu – serdecznie 
i całego serca dziękuję – mówił Wiesław 
Mistecki – Prezes jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Izdebkach. Nowy sa-

mochód jest całościowo wyposażony m.in.  
w sprzęt do ratownictwa medycznego, ze-
stawy hydrauliczne do ratownictwa tech-
nicznego oraz niezbędne pompy i węże.

W czasie uroczystości wręczono 
również medale i odznaczenia dla druhów 
z jednostki. Złotym Medalem za Zasługi 

Nowy samochód dla OSP w Izdebkach

dla Pożarnictwa uhonorowano: Zygmun-
ta Fala, Jacka Fila, Zdzisława Helona, 
Eugeniusza Kuńcio, Wiesława Mistec-
kiego i Grzegorza Szpiecha. Srebrny Me-
dal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali 
Marek Duda i Jerzy Toczek, zaś brązo-
wy: Paweł Gładysz, Piotr Helon i Maciej 
Hućko. Odznaka Strażak Wzorowy trafi-
ła do Tomasza Gądka.

Głos zabrali też przybyli goście, 
którzy pogratulowali nowych samocho-
dów, życząc by były one jak najrzadziej 

wykorzystywane, z uwagi na fakt, że każdy 
wyjazd wiąże się z czyjąś tragedią.

Jednostka w Izdebkach istnieje od 1911 
roku. Obecnie skupia 50 członków, w tym 25 
czynnych. Przy jednostce działa także dziew-
częca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Elżbieta Boroń
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Niesienie pomocy i ratunku osobom 
zagrożonym przez niszczycielską siłę ży-
wiołów to naczelny cel, jaki przyświeca 
strażakom OSP z Haczowa. Misję tę pełnią 
od pierwszych lat XX wieku. W niedzielę, 
19 maja, świętowali jubileusz 115-lecia ist-
nienia.

Idea powołania do życia straży wy-
rosła w Haczowie na początku ubiegłego 
stulecia. – Haczowianie doskonale rozumieli 
potrzebę zrzeszenia się w ochronie przeciw-
pożarowej. Nie popychała ich do działania  
w tej kwestii żadna osoba spoza ich środo-
wiska – ani dziedzic, ani proboszcz. Sami 
podczas zebrania 14 sierpnia 1904 r. założyli 
straż ogniową. W gronie odważnych entuzja-
stów znalazły się 24 osoby, a inicjatorem był 
nauczyciel Michał Szuber, żołnierz walczący 
o niepodległość w latach 1914-1919 – opo-
wiada Edward Rozenbajgier, prezes OSP  
w Haczowie.

W 1922 r. mieszkańcy ufundowali 
swoim druhom pierwszy sztandar, sprzęt 
zniszczony w czasie działań wojennych  
i węże. Cztery lata później na wyposażenie 
trafiło 15 hydronetek pachówek, które roz-

lokowano na terenie całej wsi oraz 
druga sikawka ręczna na czteroko-
łowym podwoziu z zaprzęgiem kon-
nym. W roku 1950 trafił do Haczo-
wa pierwszy samochód – dodge 3/4,  
a dziesięć lat później star 25. 1 maja 
1964 r. oddano do użytku dom stra-
żaka. Obiekt ten na ówczesne czasy, 
w strażach pożarniczych był pierw-
szym, co do wielkości i funkcjo-
nalności w kraju. Warto też wspomnieć, że  
w latach 1965-1970 przy OSP działała gru-
pa teatralna zorganizowana przez strażaków 
przy wsparciu ich współmałżonków.

W 1970 r. jednostka zwyciężyła  
w ogólnopolskim współzawodnictwie mię-
dzy jednostkami ochotniczymi pod hasłem 
„Każda OSP ośrodkiem prewencji i pro-
pagandy przeciwpożarowej”. W nagrodę 
otrzymała lekki samochód pożarniczy żuk  
z wyposażeniem. Od 1978 do 2014 r. na wy-
posażeniu OSP był samochód star 244. – Od 
2002 r. mamy do dyspozycji lekki samochód 

ford transit a od 2014, kiedy to świętowa-
liśmy 110-lecie powstania – średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy mercedes benz 
– atego. Warto też wspomnieć, że od 1994 
jednostka ma nowy sztandar, który został 
wręczony podczas obchodów 90-lecia ist-
nienia, a w 2013 przeprowadzono general-
ny remont strażnicy – dodaje prezes OSP 
Haczów.

Obecnie jednostka liczy 73 człon-
ków, w tym 45 członków czynnych, 14 
członków honorowych oraz 14 kobiet. 
Jednostka operacyjno-techniczna zrzesza 
28 strażaków wyposażonych w odzież 
ochronną oraz w specjalistyczny sprzęt 
umożliwiający prowadzenie działań  
w zakresie pożarów, wypadków drogo-
wych, ratownictwa medycznego, ratow-
nictwa technicznego i wodnego. Działają 
również młodzieżowe drużyny pożarni-
cze. Prezesem jest Edward Rozenbajgier, 
Wiceprezesem Sara Bania, naczelnikiem 
Robert Kaczkowski, Zastępcą Naczel-

nika Janusz Klamut, Skarbnikiem To-
masz Kaczkowski, Sekretarzem Bogdan 
Paradysz, Kronikarzem Marta Sobota, 
Członkiem zarządu Paweł Przybyłowski  
a Gospodarzem Piotr Fil. W skład komisji 
rewizyjnej wchodzą: Andrzej Rygiel, Jan 
Nowak i Tomasz Wojtuń.

W ostatnich latach wzrasta ilość 
wyjazdów do działań ratowniczych.  
W 2017 OSP Haczów wzywana była do 
36 zdarzeń, rok później do 37, a w roku 
bieżącym już blisko do 30.

Obchody jubileuszowe, które od-
były się 19 maja, zainaugurowane zostały 
mszą św. w intencji strażaków ochotni-
ków z Haczowa i ich rodzin oraz druhów, 
którzy odeszli już na wieczną służbę. Od-
prawił ją proboszcz haczowski, ks. Adam 
Zaremba, a homilię wygłosił ks. prałat 
Kazimierz Kaczor.

Uroczysty apel z udziałem byłych 
członków jednostki i zaproszonych gości 
odbył się przed domem strażaka. W jego 

trakcie druhowie uhonorowani zo-
stali medalami i odznakami, które 
wręczyli Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Brzozowie st. 
bryg. Krzysztof Folta, Wójt Gminy 
Haczów Stanisław Jakiel i Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Brzozowie Edward Ro-
zenbajgier. 

Obchody uświetnił występ 
orkiestry dętej „Hejnał” z Haczowa 
pod dyrekcją Szymona Kielara.

Andrzej Józefczyk

Medale i odznaki przyznane z okazji 115-lecia OSP Haczów
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Piotr Fil
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Krzysztof Giermański, Jarosław Ro-
zenbajgier, Mateusz Rozenbajgier, Tomasz Wojtuń, Paweł Przybyłowski, 
Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Rafał Szmyd.
Odznaki za wysługę lat: Jan Nowak, Lesław Rajchel, Jan Frydrych – 50 lat; Andrzej 
Rygiel, Bogdan Klamut – 40 lat; Zbigniew Sieniawski, Janusz Klamut – 35 lat; Ro-
bert Szmyd, Mariusz Szmyd, Grzegorz Tasz – 30 lat, Robert Kaczkowski, Tomasz 
Kaczkowski, Magdalena Kaczkowska, Marta Sobota, Bogdan Paradysz, Piotr Fil – 
25 lat; Krzysztof Fil – 20 lat; Tomasz Wojtuń, Krzysztof Giermański, Jarosław Ro-
zenbajgier, Mateusz Rozenbajgier – 15 lat; Bartłomiej Stempek, Marcin Ziemiański, 
Szymon Sieniawski, Rafał Szmyd – 10 lat.

służby mieszkańcom115 lat
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 Jubileusz stulecia obchodzi w tym 
roku Polski Czerwony Krzyż. Instytucja, 
która jest wszędzie i dla wszystkich. Za-
pobiegająca ludzkim cierpieniom lub łago-
dząca ich skutki. Ratująca rannych podczas 
wojennej zawieruchy, wspierająca potrze-
bujących po niszczycielskich klęskach 
żywiołowych. Pomagająca w trudnych sy-
tuacjach życiowych, dająca nadzieję. Sło-
wem chroniąca ludzką godność. 
 - Człowiek, który jest zaangażo-
wany w działalność Polskiego Czerwonego 
Krzyża z pewnością nie może być człowie-
kiem pustym. To człowiek z dobrze poukła-
dana hierarchią wartości - powiedział pod-
czas uroczystej homilii, rozpoczynającej 
uroczyste obchody jubileuszu stulecia PCK 
w Brzozowie, ksiądz Łukasz Staszewski  
z brzozowskiej parafii. To człowiek przede 
wszystkim wrażliwy na ludzką krzywdę  
i bezinteresownie wyciągający do potrze-
bujących pomocną dłoń. - Oto dzisiaj sta-
jemy w murach naszej pięknej brzozowskiej 
Bazyliki, ażeby zobaczyć na wielkie serce 
ludzi związanych z Polskim Czerwo-
nym Krzyżem. Ażeby pochylić się nad 
słowami Stanisława Kracika, preze-
sa PCK, który powiedział: od stu lat 
Polski Czerwony Krzyż wspiera po-
trzebujących i uwrażliwia społeczeń-
stwo na krzywdę ludzką oraz pro-
muje ideę niesienia bezinteresownej 
pomocy. Dlatego z tej okazji z jednej 
strony pragniemy podsumować nasz 
dorobek i przypomnieć wartości, któ-
rymi się kierujemy. Z drugiej strony 
chcemy pokazać PCK, jako organiza-
cję nowoczesną, odpowiadającą na 
wyzwania i potrzeby humanitarne współ-
czesnego świata - podkreślił ksiądz Łukasz 
Staszewski.
 Ludzi dobrej woli nie brakowa-
ło i nie brakuje w powiecie brzozowskim, 
tworzących Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Brzozowie. Między 
innymi udzielającym pomocy materialnej 
i rzeczowej osobom najbardziej potrzebu-
jącym, organizującym zbiórkę darów rze-
czowych dla dzieci z rodzin najuboższych, 
często patologicznych. - Oddział liczy stu 
dwudziestu członków, w tym istnieją dwa 
koła środowiskowe po dziesięciu człon-
ków, Koło Honorowych Krwiodawców 
„Strażacki Dar”, założony przez strażaków 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie, skupiający obec-
nie trzydziestu czterech członków. Koło 
działa bardzo prężnie, strażacy aktywnie 
się udzielają i od początku działalności 
oddali ponad 180 litrów krwi - stwierdzi-

Stulecie PcK
ła Danuta Gwizdała - Pre-
zes Oddziału Rejonowego 
PCK w Brzozowie. Oprócz 
kół dorosłych funkcjonują 
również szkolne koła Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.  
I to czynnie, czego dowodzą 
statystyki. - Jest ich osiem  
i działają w trzech szkołach 
średnich w Brzozowie: Zespole Szkół Eko-
nomicznych, Zespole Szkól Budowlanych 
i I Liceum Ogólnokształcącym oraz pięciu 
podstawowych na terenie powiatu brzozow-
skiego. Tak więc do stu dwudziestu członków 
dochodzi pięćdziesięciu - sześćdziesięciu 
wolontariuszy - dodaje Danuta Gwizdała.
 Brzozowski oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża bierze udział zarówno 
w ogólnopolskich, czy regionalnych akcjach 
PCK, jak i odpowiada na apele o wsparcie 
pojedynczych osób lub rodzin z terenu po-
wiatu brzozowskiego. - Od 2014 roku do 
2020 uczestniczymy w programie opera-
cyjnym „Pomoc żywnościowa dla rodzin 

najuboższych”. Przy współpracy z ośrod-
kami pomocy społecznej wydajemy żywność  
o wartości około 80 tysięcy złotych rocznie, 
w szczególności w trzech gminach: Brzo-
zów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec. Pozo-
stałe gminy powiatu brzozowskiego  współ-
pracują z innymi stowarzyszeniami, i z tego 
co wiem, tam również wydają żywność. 
Oprócz tego pomagamy osobom zwracają-
cym się do nas o wsparcie. Dzieje się tak 
w przypadku na przykład ciężkiej choroby 
dziecka, wówczas organizujemy kwesty, 
czy udzielamy pomocy jednorazowej. Kon-
taktujemy się oczywiście przy każdej akcji  
z pomocą społeczną na danym terenie, żeby 
wsparcia nie dublować. Wszystko odbywa 
się dzięki sponsorom, dzięki ludziom dobrej 
woli oraz z członkowskich składek - oznaj-
miła pani Prezes.
 Wśród firm i instytucji wspiera-
jących Oddział Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Brzozowie wymienić 

należy: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, 
Urząd Miejski w Brzozowie, Powiatowy 
Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Komenda Po-
wiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno 
- Pedagogiczna w Brzozowie, Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Brzo-
zowska Gazeta Powiatowa, POLIKAT, 
GRAN – PIK Liwocz, Cukiernia Wacława 
Bieńczaka, Urząd Gminy w Jasienicy Ro-
sielnej, Urząd Gminy w Nozdrzcu, Roz-
lewnia wody mineralnej i napojów „Połoni-
ny”, Alta, Zielona Oaza, Piekarnia Romana  
i Aleksandry Bąk w Przysietnicy, Zespół 
Świetlic Środowiskowych w Brzozowie, 

Środowiskowe Domy Samopomocy, 
szkoły z terenu powiatu brzozow-
skiego. PCK w Brzozowie organizu-
je ponadto kursy pierwszej pomocy, 
podczas których przeszkolono już 
ponad pięćset osób, Olimpiadę Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia, a tak-
że Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, 
co podnosi poziom wiedzy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy oraz 
upowszechnia zasady bezpieczeń-
stwa. - Piszemy również projekty  
z ochrony zdrowia, między innymi na 
zwalczanie alkoholizmu. W tym roku 

mamy napisane już dwa projekty i zaakcep-
towane do realizacji - podsumowała Danuta 
Gwizdała - Prezes Oddziału Rejonowego 
PCK w Brzozowie.

Oddział Rejonowy świętował stu-
lecie Polskiego Czerwonego Krzyża 25 
kwietnia br. Wśród gości obecna była Alicja 
Zając - Senator RP, Elżbieta Łukacijewska 
- Europosłanka, samorządowcy z powiatu 
brzozowskiego na czele ze Starostą Zdzi-
sławem Szmydem i Burmistrzem Szymo-
nem Stapińskim, przedstawiciele podkar-
packiego okręgowego oddziału PCK oraz 
oddziałów rejonowych, osoby wspierające 
brzozowski oddział, członkowie Polskie-
go Czerwonego Krzyża. W związku z ju-
bileuszem wręczono medale stulecia PCK 
oraz inne wyróżnienia i upominki. Uroczy-
stość uświetniły występy młodych artystek  
z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozo-
wie.

Sebastian Czech





Konstytucja 3 Maja, pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadni-
cza uchwalona została w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Wprowadzała zmia-
ny ustrojowe usprawniające rządzenie Rzeczpospolitą Obojga Narodów, między 
innymi znosiła liberum veto, wprowadzała monarchię dziedziczną, zapewniała 
chłopom ochronę państwa. 228 rocznicę przyjęcia dokumentu uczczono 3 maja 
br. w Brzozowie podczas Powiatowo-Gminnych Obchodów Uchwalenia Konsty-
tucji, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Urząd Miejski 
w Brzozowie.

- O tym wydarzeniu mówimy co roku, za każdym razem utwierdzając się  
w przekonaniu o ponadczasowym znaczeniu Konstytucji 3 Maja dla narodu polskie-
go. Czcimy jej uchwalenie w zmieniającej się co roku rzeczywistości równolegle  
z innymi rocznicami, równie ważnymi dla naszego kraju. I zawsze podkreślamy, że 
nie byłoby innych narodowych dokonań bez Konstytucji 3 Maja, wielkiego dzieła 
ludzi, którzy ją stworzyli - powiedział Jacek Adamski - Wicestarosta Brzozowski. 

- Uchwalenie Konstytucji 3 Maja stało się dla nas Polaków dniem pokrze-
pienia i narodowej dumy, dla wielu Polaków stanowiła ona punkt odniesienia, 
wzór myślenia w odpowiedzialności za Ojczyznę i troski o dobro wspólne, jakim 
jest Polska. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa naszego Wielkiego Rodaka, 
Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone podczas uroczystości 200-lecia uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja w 1991 roku: Po upływie dwóch wieków doceniamy 
jeszcze pełniej wagę tego dokumentu, odczytujemy w nim prawdę o Polsce za-
korzenionej w przeszłości, a jednocześnie wychylonej w przyszłość - zacytował 
Papieża Burmistrz Brzozowa - Szymon Stapiński.

Konstytucja 3 Maja obowiązywała zaledwie przez rok, ale pozytywnie 
wpłynęła na kolejne pokolenia Polaków walczących o wolność ojczyzny. Pamięć 
o konstytucji sprawia, że Polacy potrafili rozsądnie 
kierować swoimi losami w najtrudniejszych nawet 
warunkach. Pozwalała przetrwać czasy okupacji, 
czy też komunistycznego zniewolenia. Rozbudzała 
narodowego ducha patriotyzmu, napawała dumą  
z faktu bycia Polakiem. - Dodawała ponadto otu-
chy, potwierdzała, że w kraju byli ludzie, którym 
na sercu leżało dobro naszej Ojczyzny. Dążenie 
do utworzenia praworządnego organizmu pań-
stwowego, wyzwolenia Polski z obcej zależności 
przetrwało w narodzie do czasów współczesnych. 
Jak ustawa rządowa 228 lat temu na wieki stała 
się wzorem i drogowskazem myśli o państwie i pra-
wach obywatelskich dla całego cywilizowanego 
świata, tak 30 lat temu zainspirowaliśmy Europę 
do politycznej i gospodarczej transformacji. Dzięki 
temu możemy świętować dziś uchwalenie Konstytucji 3 Maja w wolnej już Polsce 
- podkreślił Jacek Adamski - Wicestarosta Brzozowski.

   OJCZYZNY
DLA OCALENIA   

Ks. Piotr Sobolak



Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski Ks. Prałat Franciszek Goch



Patriotyczną postawą wykazywali się również mieszkańcy naszego 
regionu, o czym świadczy umieszczona w ściance za pomnikiem Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego kapsuła pamięci z nazwiskami 2384 osób z powiatu 
brzozowskiego, uczestniczących w walkach o niepodległość w latach 1914-
1921. Stąd, sprzed Brzozowskiego Domu Kultury, czyli dawnej siedziby 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wyruszali żołnierze, mieszkańcy 
powiatu brzozowskiego na fronty I wojny światowej, żeby walczyć w Le-
gionach. To tutaj nasi bohaterowie żegnali się z rodzinnymi stronami, naj-
bliższymi. I to w wielu przypadkach po raz ostatni. Oddajemy hołd tym, 
co losy ojczyzny równali z życiem osobistym, nie bojąc się go poświęcać  
w imię wyższych celów narodowych. - Obowiązkiem nas wszystkich, zarów-
no starszych, jak i młodszych jest pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy 
swoją pracą i zaangażowaniem w jakże trudnych historycznie czasach, spo-
wodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolno-
ści i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było jakże ocze-
kiwane odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie takie postawy, 
takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala 
przetrwać nawet najtrudniejszy czas - podsumował Szymon Stapiński - Bur-
mistrz Brzozowa. 

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja zbiegają się ze świętem 
Matki Bożej Królowej Polski. Splatają się zatem losy narodu polskiego z hi-
storią kościoła katolickiego, stanowiącego integralną część naszych dziejów. 
- Dziś wszyscy wspominamy wydarzenie kwietniowe z 1656 roku, gdy król 
Jan Kazimierz powierzał nasz naród Twojemu królowaniu. I wzięłaś sobie 
głęboko do serca te słowa Matko, i nie zdradziłaś nigdy polskiego narodu, 
chociaż nie raz byłaś i jesteś przez Polaków zdradzana. Każdy Twój obraz, 
każde Twoje zdjęcie mi mówi, że jesteś na tej naszej podkarpackiej ziemi,  
w naszej diecezji, i że tutaj w Brzozowie królujesz - powiedział podczas mszy 
świętej ksiądz Piotr Sobolak z parafii w Brzozowie. 

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej  
w Brzozowie, zaś kontynuowane były pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Uczestniczył w nich Piotr Uruski - Poseł na Sejm RP, samo-
rządowcy na czele z Jackiem  Adamskim - Wicestarostą Brzozowskim i Szy-
monem Stapińskim - Burmistrzem Brzozowa, poczty sztandarowe, harcerze, 
organizacje pozarządowe, mieszkańcy Brzozowa i powiatu brzozowskiego. 
Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,  
a po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się koncert Orkiestry Dętej Fire 
Band.

Sebastian Czech
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Już po raz 228 obchodzono w na-
szym kraju rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Równocześnie oddano także 
hołd Najświętszej Maryi Pannie Królowej 
Polski.

Główne powiatowo – gminne 
trzeciomajowe uroczystości odbyły się  
w Brzozowie. Jednak w czterech 
gminach naszego powiatu zorga-
nizowane zostały również lokal-
ne obchody. Uroczystości patrio-
tyczno-religijne miały miejsce  
w: Domaradzu, Izdebkach, Jasieni-
cy Rosielnej i Haczowie. W trzech 
pierwszych miejscowościach roz-
poczęły się one eucharystią w in-
tencji Ojczyzny, na których licznie 
zgromadziły się poczty sztandaro-
we oraz wierni. Dodatkowo w Do-
maradzu, tradycyjnie już młodzież 

Niech się święci 3 Maj
zaprezentowała okolicznościowy mon-
taż słowno - muzyczny przybliżający 
czasy i moment uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Ważnym punktem wszystkich 
obchodów stało się złożenie wiązanek 
kwiatów przez poszczególne delegacje: 

w Domaradzu w parku gminnym pod 
pomnikiem Matki Bożej, w Jasienicy 
Rosielnej pod pomnikiem „Polonia Sem-
per Fidelis”, a w Izdebkach pod Kopcem 
Konstytucji 3 Maja.

Trzeciomajowe święto w Haczo-
wie, tradycyjnie już uczczono muzycznie 
- koncertem „Witaj majowa jutrzenko”. 
Przed publicznością, która licznie zebra-
ła się w sali widowiskowej GOKiW, na 
scenie wystąpił rymanowski chór „Ko-
loryt” pod dyrekcją Iwony Tylki i Orkie-
stra Dęta „Hejnał” pod batutą Szymona 
Kielara. Dla zgromadzonej widowni wy-
brzmiały najpiękniejsze i najpopularniej-
sze pieśni maryjne, patriotyczne, ludowe, 
a także szlagiery muzyki rozrywkowej 
m.in.: „Oj nasi jadą”, „Polskie kwiaty”, 
„Zdrowaś bądź Maryja”, „You raise me 
up”, „Panience na dobranoc”, „Moon ri-
ver” czy „Janosik”. Nie mogło zabraknąć 
też wspólnie odśpiewanej „Barki”. Kon-
cert poprowadziła Renata Czerwińska z 
GOKiW.

Elżbieta Boroń

fot. Andrzej Józefczyk

fot. Tomasz Bober
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Już po raz 24. Gminny Ośrodek 
Kultury w Jasienicy Rosielnej zorganizo-
wał Przegląd Dziecięcych Zespołów Ar-
tystycznych. Zebrani, w miejscowej sali 
kina, widzowie mogli obejrzeć popisy wo-
kalne i taneczne, a także krótkie spektakle 
teatralne.

- Przegląd, podobnie jak „Miko-
łajkowe debiuty” był jedną z wielu im-
prez cyklicznych organizowanych jeszcze 
przez Związek Gmin Brzozowskich. Wów-
czas miał on charakter imprezy powiato-
wej. Obecnie biorą w nim udział dzieci  
i młodzież z naszej gminy. Minione pra-
wie ćwierćwiecze pokazało, że warto było 
kontynuować tę imprezę. Przegląd jest 
miejscem, gdzie ci młodzi ludzie mogą 
zaprezentować swoje talenty szerszej pu-
bliczności, spotkać się z rówieśnikami  
z innych szkół, porozmawiać, czy po pro-
stu zobaczyć co i w jaki sposób robią inne 

placówki. Ogromnie się cieszę, że mimo 
upływu lat, co roku mamy chętne osoby, 
które chcą się pochwalić swoimi umiejęt-
nościami – mówił Jan Winiarski – Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieni-
cy Rosielnej.

W tym roku na scenie zaprezento-
wały się ekipy z czterech szkół podstawo-
wych z terenu gminy Jasienica Rosielna. 
Blizne reprezentował zespół instrumen-
talny z utworami „Yellow submarine” 

oraz „Piekielny galop”, a Wolę 
Jasienicką grupa teatralna, która 
wystawiła spektakl „Zamieszanie 
w krainie bajek”. Na teatr i taniec 
postawiła młodzież z Jasienicy Ro-
sielnej. Niezwykle humorystyczne 
przedstawienie „Kopciuszek – hi-

Artystycznie w Jasienicy Rosielnej

storia współcześnie prawdziwa” oraz 
pokaz tańca nowoczesnego i ludowego 
wywołały gromkie brawa publiczności. 
Okazałą delegację miała także Orze-
chówka. Uczniowie tamtejszej szkoły 
zaprezentowali się w niezwykle sub-
telnym „Tańcu kwiatów” i rytmicznym 
„Tańcu hiszpańskim”. Dawid Jajko 
wyśpiewał „Uciekaj moje serce” oraz 
„You raise me up”, zaś zespół instru-
mentalny wykonał „Zielony moste-
czek” i „Poszło dziewcze po ziele”.

Tradycyjnie przegląd zakończyło 
wręczenie pamiątkowych statuetek i oko-
licznościowych dyplomów, które ufundo-
wała Wójt gminy Jasienica Rosielna Ur-
szula Brzuszek.

Elżbieta Boroń

W dniach od 9 do 13 maja br. 
Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tań-
ca Kalina, działający przy Zespole 
Szkół w Niebocku, uczestniczył  
w VI Międzynarodowym Festiwa-
lu – Konkursie Sztuki Choreogra-

Sukces KALINY na festiwalu „Global – Dance”
ficznej „Global – Dance” w Humaniu na 
Ukrainie. Trzeba zaznaczyć, że spośród 
60 zespołów biorących udział w konkursie 
nasi tancerze za choreografię prezentowa-
nych tańców zajęli zaszczytne I i II miejsce.   
W zmaganiach konkursowych zespół Ka-
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Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie jest organizatorem tego prestiżo-
wego konkursu, w którym biorą udział 
zespoły obrzędowe z terenu województwa 
podkarpackiego. Surowy regulamin pod-
kreśla znaczenie tego konkursu – auten-
tyczność obrzędów i zwyczajów, gwary, 

muzyki, tańców, śpiewu, strojów i rekwizy-
tów. Czas prezentacji wynosi 25 minut. Sie-
dzibą konkursu był Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. 
Zespół obrzędowy „Graboszczanie” opra-
cował widowisko „U Antoniego po siano-
kosach”. Przypomnieliśmy dawne, piękne 
obrzędy i zwyczaje związane z sianokosami 
oraz formę podziękowania sąsiadom za po-
moc przy sianokosach jako wieczorek u go-
spodarza z „poczęstnym” muzyką i tańco-
waniem. Oczywiście nie zabrakło humoru  
w zagadkach i przyśpiewkach. „Chałupia-
na” muzyka w składzie: skrzypce, kontrabas 
i akordeon, ochoczo przygrywała do tańca. 
„Graboszczanie” zaprezentowali 4 tańce: 
„wolny”, walczyk do melodii „Kosiarze 
stoją…”, taniec „tupany” oraz cięta polka, 
w prawo i w lewo, którą po mistrzowsku  
zatańczyła para Zenon Dąbrowski i Maria 
Suwała. Wszystko zostało przedstawione 
zgodnie z dawnym obyczajem.

Ta niedziela 28 kwietnia, mimo desz-
czowej aury, była kolorowa i rozśpiewana  

w sędziszowskim Ośrodku Kultury. 
Dość długie czekanie na werdykt jury 
członkowie skracali sobie tańcowa-
niem, śpiewem i rozmowami o pracy  
w zespołach. W konkursie w dniach 27-
28 kwietnia 2019 r. brało udział 18 ze-
społów obrzędowych. 

Werdykt jury przedstawiał się na-
stępująco:
- Gran Prix – zespół „Grodziszczoki”   

z Grodziska Dolnego za „Lamenty po-
grzebowe”

- I miejsce - „Lasowiaczki” z Barano-
wa Sandomierskiego za „Lasowiackie 
gusła”

- II miejsce – Kapela ludowa i Zespół 

XXXI Wojewódzki Konkurs 
„Ludowe obrzędy i zwyczaje”

obrzędowy „Graboszczanie” z Grabownicy 
Starzeńskiej za „U Antoniego po sianoko-
sach”

- III miejsce – grupa obrzędowa „Rochy”  
z Sędziszowa Małopolskiego za kolędę  
z Herodem i Turoniem.

Aktorzy Zespołu obrzędowego „Gra-
boszczanie” to: Gospodarz Antoni – Marian 
Tybor, domownicy – Maria Suwała, Włady-
sław Delimat, Agata Korfanty, Anna Sawicka 
i Julia Sawicka. Sąsiedzi: Elżbieta Koryto, 
Jan Dżoń, Jolanta Zarych, Bronisław Krzysz-
tyński, Zenon Dąbrowski oraz sąsiedzi muzy-
kanty: Tadeusz Pytlak – Skrzypce, Franciszek 
Czubski – kontrabas, Zbigniew Kowalski 
– akordeon. Autorki scenariusza – Anna Sa-
wicka i Zofia Olejko oraz cały zespół obrzę-
dowy, który na próbach korygował i nanosił 
poprawki tak, aby nasze widowisko było jak 
najbardziej autentyczne i zgodne z grabow-
nickim, dawnym obyczajem. 

Cieszymy się z sukcesu, II miejsca, ale 
jednocześnie budzi się refleksja – „Grabosz-
czanie” byli jedynym zespołem obrzędowym 
z terenu rozległego powiatu brzozowskiego. 
I apel do szkół, do Kół Gospodyń Wiejskich 
– odtwarzajcie dawne, piękne obrzędy i zwy-
czaje. Pokazujcie tradycję polskiej wsi. 

Dziękuję w imieniu zespołu Dyrek-
cji Brzozowskiego Domu Kultury za opłatę 
akredytacji i kosztów transportu. Panu Wie-
sławowi Dąbrowskiemu za bezpieczną jazdę 
i fotki z Sędziszowa.

Zofia Olejko

lina zaprezentował tańce narodowe po-
lonez i krakowiak, a także suitę tańców 
Beskidu Żywieckiego i suitę tańców 
Beskidu Śląskiego. Zaprezentowane 
tańce wzbudziły duże zainteresowanie 
oraz aplauz publiczności.

Dodatkową atrakcją dla naszych 
uczniów była możliwość bliższego po-
znania pięknego miasta Humań, które 
jest  położone w obwodzie Czerkaskim 
i liczy ponad 87 tysięcy mieszkańców.  
Miejscowa ukraińska nazwa tego mia-
sta Umań znaczy „miejsce zapomnia-

ne”, leżące w sercu Dzikich Pól. Spacer 
po mieście rozpoczęliśmy od zwiedza-
nia podziemi klasztoru bazyliańskiego, 
najstarszego zabytku miasta. Z kolei 
wieczorem podziwialiśmy pokaz fon-
tann pt. „Perła Miłości”. Zwiedziliśmy 
również miejsce wpisane w listę 7 cu-
dów Ukrainy Park Zofiówka. Został 
on założony pod koniec XVIII wieku. 
Na jego terenie można podziwiać florę  
z różnych części Europy oraz dwa wiel-
kie stawy połączone kaskadą rzeki Ka-
mionki. Krajobraz parku został urozma-

icony rzeźbami z Włoch i Grecji. Niezapomniane 
wrażenie wywarła na nas wizyta w szkole tańca, 
podczas której jej uczniowie zaprezentowali swój 
kunszt taneczny. Z bardzo dużą sympatią zosta-
liśmy przyjęci przez Stowarzyszenie Polaków  
w Humaniu „Ognisko”.

Zespół Pieśni i Tańca Kalina składa ser-
deczne podziękowania Wójtowi Gminy Dydnia 
Alicji Pocałuń oraz Staroście Brzozowskiemu 
Zdzisławowi Szmydowi za pomoc finansową, 
umożliwiającą wyjazd naszego zespołu na Ukra-
inę na Festiwal  „Global – Dance”.

Bożena Dżoń
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Anna Zalot z Brzozowa przeżyła 
kilka historycznych epok. Pierwszą woj-
nę światową, dwudziestolecie między-
wojenne, drugą wojnę światową, Polskę 
ludową, trzecią Rzeczpospolitą. Całe 
współczesne ojczyźniane dzieje. Doświad-
czyła życia podczas międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych wywierających bez-
pośredni wpływ na jej codzienne życie 
w Brzozowie, odczuła  ciężar odbudowy 
państwowych struktur po przeszło stulet-
niej zaborczej niewoli oraz sześcioletniej, 
bezwzględnie wyniszczającej niemieckiej 
okupacji. Zaznała edukacji w kształtują-
cym się dopiero oświatowym systemie, 
wyłanianym spośród wielu organizacyj-
nych wyzwań w młodym organizmie pań-
stwowym z początków lat dwudziestych. 
Wykazała się odwagą podczas drugiej woj-
ny światowej, uczestnicząc w roli pedago-
ga w tajnym nauczaniu po hitlerowskim 
najeździe. Poświęciła swoje życie dwóm 
pasjom: literackiej i nauczycielskiej. Jedna 
wynikała z drugiej. Pisarska lub poetycka 
twórczość wciągała w egzystencjalne roz-
ważania, zaś poszerzaną systematycznie 
wiedzą i wyciąganymi na jej podstawie 
wnioskami dzieliła się chętnie z młodym 
pokoleniem. Przeżywszy sto pięć lat nadal 
pamięta wiersze, cytując ich fragmenty, co 
dowodzi znaczenia literatury w jej życiu.

Fascynacje literaturą odzwiercie-
dlają również głębokie analizy tekstów, 
czy zadań maturalnych. Włącznie z tymi 
współczesnymi, a nawet najnowszymi, 
czyli tegorocznymi. - Pani Elżbieta Froń 
pokazała mi tematy prac maturalnych. 
Zaintrygował mnie zwłaszcza ten doty-
czący rozważań o samotności na podsta-
wie analizy wiersza „Samotność” Anny 
Świrszczyńskiej i fragmentu tekstu „Dzia-
dów” Adama Mickiewicza. Uważam, że to 
temat bardzo trudny, ponieważ człowiek 
18-letni niewiele doświadczył samotno-
ści, zatem dla  zdecydowanej większości 

przypadków to obce odczucia. W takim 
przypadku musi pracować wyobraźnia  
i mam nadzieję, że jej u młodzieży dosta-
tek, a przynajmniej wystarczająco dużo, 
żeby pozytywnie zaliczyć egzamin. W ogóle 
uważam, że za moich czasów matury były 
łatwiejsze. Otrzymywało się temat do opi-
sania, i jeśli ktoś czytał lektury, to radził 
sobie z zagadnieniem. Teraz są różne zada-
nia, wcale niełatwe, wymagające solidne-
go przygotowania - podkreśla Anna Zalot, 
przedwojenna absolwentka brzozowskie-
go liceum, a później nauczycielka języka 
polskiego w tej szkole. Zaangażowanie 
w pracę pedagogiczną najlepiej wyraża 
czas poświęcany przez profesor Zalot na 
edukację młodych. Nieograniczany tyl-
ko i wyłącznie do zajęć dopołudniowych  
w szkole. - Spędzałam dużo czasu na po-
prawie zeszytów z wypracowaniami, czy 
zadaniami domowymi. Nosiłam całe pacz-
ki do domu i siedziałam do późnej nocy. To 
były zajęcia przewyższające często dopołu-
dniowe godziny spędzane w szkole. Pracy 
nauczyciela nie można opierać tylko na 
wysokości wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel 
chce wprowadzić coś nowego do edukacyj-
nej oferty danego przedmiotu musi się za-
angażować również w domu, w czasie ofi-
cjalnie wolnym, prywatnym. Musi myśleć 
o swojej profesji szerzej, nie traktować jej 
tylko i wyłącznie jako pracy zarobkowej, 
tylko w kategoriach pasji, pewnej nawet 
służby społecznej. W przypadku nauczy-
ciela języka polskiego odpowiedzialność 
jest jeszcze większa, bo mamy do czynie-
nia z językiem ojczystym, którym Polacy 
niezależnie od wieku powinni sprawnie  
i poprawnie się posługiwać - stwierdza 
Pani profesor.

Z zawodem nauczycielskim Anna 
Zalot miała styczność od pierwszych lat 
swojego życia. To zajęcie bowiem wy-
brały jej dwie starsze siostry, nie dziwi 
zatem, że branżę pedagogiczną umiłowała 
jeszcze przed rozpoczęciem własnej edu-
kacji. - Naśladując starsze siostry bardzo  
lubiłam w dzieciństwie bawić się w szkołę. 
Raz występowałam w roli nauczycielki, in-
nym razem jako uczennica. Wczuwałam się  
w rolę, przykładowo ganiąc uczniów za nie-
przygotowanie do zajęć, następnie chwaląc 
za postępy w nauce. Jak na prawdziwych 
lekcjach, co ułatwiło mi naukę oraz pracę 
w przyszłości - żartuje Anna Zalot. Zabawa 
skończyła się jednak szybko. Dokładnie  
w roku 1921, kiedy to wieku 7 lat Pani Anna 
rozpoczęła edukację w brzozowskiej szko-
le. Wczesne, przedszkolne dzieciństwo mi-
nęło szybko. - Pamiętam, jak dziś, poszłam 
z mamą za rękę. 1 września miała miejsce 
uroczysta inauguracja z akademiami, zaś 
rzeczywista nauka rozpoczęła się dzień 

później. Czekała na nas Pani Zofia Kreps, 
wypełniająca kwestionariusze z imieniem, 
nazwiskiem oraz innymi danymi uczniów. 
Szkoła była siedmioklasowa, żeńska, a jej 
patronem  Św. Jadwiga. Młodzieży uczyło 
się tyle, że dyrekcja zmuszona została do 
organizowania zajęć popołudniowych. 
Klasy najmłodsze właśnie chodziły na dru-
gą zmianę. Lekcje rozpoczynaliśmy o 13  
i po 3-4 godzinach wracaliśmy do domów. 
Chodziłam na nogach, miałam blisko  
z domu do szkoły, ale w miesiącach jesien-
no-zimowych, kiedy szybko zapadał zmrok, 
trochę się bałam. Dużo biegało psów, cza-
sami doskakujących do przechodniów, nie 
brakowało też rozrabiających nietrzeź-
wych. Zawsze nosiłam książkę do języka 
polskiego, matematyki, a blok rysunkowy 
z kredkami w dni, kiedy mieliśmy rysunki. 
Początkowo ciężko mi było zapamiętać 
litery. Z trudem, bo z trudem, ale opano-
wałam sztukę czytania. Umiejętność łącze-
nia sylab okazała się przełomem. W końcu 
załapałam, że ma-ma, to po prostu mama.  
I wówczas naukę zaczęłam chłonąć. 
Wszystko szło mi łatwo, coraz więcej rzeczy 
interesowało - wspomina profesor Zalot.

To początek literackiej fascynacji. 
Książki odkrywające otaczający świat, 
dostarczające nowych informacji, stały 
się ulubionymi i najbardziej wyczekiwa-
nymi przedmiotami. Przypominającymi 
również o radosnych chwilach związanych  
z otrzymywanymi świadectwami szkolny-
mi z bardzo dobrymi ocenami, za co przy-
sługiwały nagrody książkowe. Na koniec 
szkoły podstawowej nagromadziło się ich 
sporo. Wypełniały półki w pokojowych 
biblioteczkach i stanowiły najcenniejsze, 
najwartościowsze pamiątki po pierwszym 
etapie nauki. Ale w myśl zasady coś się 
kończy, coś zaczyna, przyszedł czas na 
kontynuację edukacji w brzozowskim gim-
nazjum. - Po zakończeniu szkoły podstawo-
wej zdawałam do gimnazjum. Napisałam 
zadania z języka polskiego i matematyki na 
tyle dobrze, że zapisano mnie do czwartej 
klasy gimnazjalnej. Pamiętam pisałam wy-
pracowanie na temat „Las w lecie”. Umia-
łam ze szkoły podstawowej wierszyk, co 
wykorzystałam w rozbudowie tekstu. Gro-
no pedagogiczne w gimnazjum nie stano-
wiło monolitu narodowościowego. Moim 
wychowawcą był nauczyciel matematyki, 
bardzo zdolny zresztą, Polak żydowskiego 
pochodzenia. Języka polskiego uczyło kil-
ku profesorów, oczytanych, zachęcających 
nas do czytania. Dyrektor gimnazjum był 
łacinnikiem, potrafił z pasją przekazywać 
wiedzę, uwielbiał kulturę antyczną. To lu-
dzie naprawdę o szerokich horyzontach. 
Maturę zdawaliśmy z języka polskiego, 
matematyki i łaciny. Najpierw egzaminy 

105 urodziny Anny Zalot
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pisemne, jeśli komisja oceniła je pozytyw-
nie, podchodziło się do ustnych. Tematy  
z języka polskiego nawiązywały między 
innymi do ówczesnej sytuacji historycz-
nej. Rozważaliśmy cytaty: „Upaść może 
i naród wielki, zginąć tylko nikczemny” 
Stanisława Staszica, oraz „Być zwyciężo-
nym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć 
i spocząć na laurach, to klęska” Józefa 
Piłsudskiego. Jak pisałam na trzeci temat: 
„Polacy Amerykanom, Amerykanie Pola-
kom”. Kościuszko, Polonia amerykańska, 
z drugiej strony wsparcie ze strony USA 
artykułami żywnościowymi po pierwszej 
wojnie światowej. Głównie do szkół do-
cierała kasza, konserwy mięsne. Ponadto 
w mieście gotowano posiłki z artykułów 
otrzymywanych z Ameryki, przeznaczone 
dla rodzin wielodzietnych. Ja z takiej wła-
śnie pochodziłam, więc ze wsparcia USA 
bezpośrednio korzystałam. Jako dwunasto-
letnia dziewczyna chodziłam po te obiady  
i pamiętam, że bardzo nam smakowały. 
Tak więc pisałam pracę na podstawie oso-
bistych doświadczeń. Zadania z matema-
tyki sprawnie rozwiązałam, a największe 
problemy miałam z łaciną. Zapomniałam 
łacińskiego brzmienia cyfry 20, ale innych 
błędów nie popełniłam, dzięki czemu nie-
znajomość cyfry puszczono w niepamięć - 
mówi Anna Zalot. 

Jako się rzekło Anna Zalot żyła  
i jednocześnie pracowała w różnych hi-
storycznych epokach. Zawodową karierę, 
po ukończeniu studium pedagogicznego  
w Krakowie, rozpoczęła w latach trzydzie-
stych w domu książąt w Bałtowie w wo-
jewództwie świętokrzyskim, gdzie przez 
trzy miesiące uczyła dwie córki właścicieli 
dworu. - Z takich obrazów, które zostały mi  
z przeszłości to dość dużo pochodziło  
z pobytu u książąt Drucko-Lubeckich. Tam 
poznałam życie zadłużonych dworów, bo 
książę miał finansowe problemy, nie mógł 
sprzedać wytwarzanych produktów, a pra-
cownikom w liczbie około 90, zamiast wypłat 
przekazywał na przykład drewno ze swoich 
lasów przeznaczone na budowę domów, czy 
zagród. Ja na pensję czekałam trzy miesią-
ce i po tym czasie zainterweniowałam, pro-
sząc o pieniądze za pracę, ponieważ chcia-
łam pomóc swojej rodzinie. Książę zwrócił  
o pomoc do Warszawy do jakiejś instytucji, 
z której faktycznie przesłano mojej mamie 
94 złote. Właściciel dworu był Polakiem, 
zależało mu, żeby dzieci uczyły się języka 
polskiego, natomiast żonę miał Niemkę. 
Dzieci wychowywano w dużej dyscyplinie, 
jadły tyle, ile nakazał lekarz. Żadnych posił-
ków ponad normę, należało unikać otyłości. 
Niekiedy, jak to małe dzieci, dziewczynki  
z płaczem prosiły o większe lub dodatkowe 
porcje, ale księżna nieugięta odmawiała. 
Spać również dzieci chodziły o stałej porze, 
konkretnie o ósmej. I niezależnie od pory 
roku, nawet kiedy na dworze świeciło jesz-
cze słońce. W połowie sierpnia zasuwano 

na okna czarne story, kładąc pociechy do 
łóżek. W niedzielę przyjeżdżali kapłani, 
odprawiając nabożeństwo w kaplicy pa-
łacowej. Tak wyglądało to życie szlachty  
w okresie międzywojennym - stwierdza 
Anna Zalot.

Kolejnym miejscem pracy Anny 
Zalot było miasto powiatowe Dolina na 
wschodzie, w województwie stanisła-
wowskim. - Inspektor, Polak dał mi pracę  
w miejscowości, gdzie trzeba było uczyć 
języka polskiego w okolicznościach dość 
trudnych, bo ludność ukraińska przewyż-
szała tam polską. W szkole uczyłam się 
języka niemieckiego i łaciny, nie znałam 
zatem języków wschodnich, czyli rosyjskie-
go i ukraińskiego. Fakt ten zdziwił tamtej-
szego popa greckokatolickiego twierdzą-
cego, że Brzozów leży tak blisko terenów, 
gdzie włada się w sporej części językami 
wschodnimi, że ich nauka powinna być 
naturalna. Problem stanowiła narastająca 
niechęć narodowościowa względem Po-
laków, coraz bardziej wyczuwalna przed 
zbliżającą się drugą wojną światową.  

W czerwcu rozdałam młodzieży świadec-
twa, spakowałam część rzeczy, inne zosta-
wiając na powrót po wakacjach. W drodze 
powrotnej do Brzozowa zauważało się wo-
jenny niepokój. Ruchy wojsk, ćwiczenia, 
to wszystko nie zapowiadało nic dobrego. 
Wysiadłam z pociągu na stacji w Rymano-
wie i pieszo, po kilku godzinach, dotarłam 
do Brzozowa - opowiada Pani profesor. Do 
Doliny już nie wróciła, ponieważ po wa-
kacjach, pierwszego września 1939 roku, 
Niemcy napadli na Polskę, rozpoczynając 
drugą wojnę światową. Kolejne miesiące  
i lata zmieniły życie wszystkich w ciąg nie-
przewidywalnych zdarzeń, niebezpiecz-
nych dni i nocy. Zmusiły ludzi do radzenia 
sobie w sytuacjach czasem bytowo ekstre-
malnych, a w niektórych przypadkach, jak 
przed Anną Zalot, postawiły nowe zawo-
dowe wyzwania. - Rząd podziemny polski 
zorganizował tajne nauczanie. Zaproszono 
mnie do pracy, na co oczywiście się zgodzi-
łam. Pod przysięgą zachowania tajemnicy 
spotykałam się jedną, bądź dwoma osoba-
mi, prowadząc lekcyjne zajęcia. Uczyliśmy 
się według programu przedwojennego, 

na podstawie również przedwojennych 
podręczników. Po opanowaniu określonej 
partii materiału słuchacze zdawali egza-
miny w Kolegium Jezuickim w Starej Wsi. 
Po czteroletniej pracy nadeszła matura, 
zorganizowana w Tarnobrzegu. Ówczesny 
egzamin dojrzałości zaliczała także moja 
młodsza siostra. W tajemnicy wraz z inną 
młodzieżą przygotowaną do matury poje-
chaliśmy wozem drewnianym zaprzężonym 
w mocnego konia. Otulone kocami i wiąz-
kami słomy, w czasie mroźnej i śnieżnej 
zimy, dotarłyśmy na miejsce.  Ja szybko 
wróciłam do domu, zaś siostra pozostała 
zdawać egzaminy. Odbywały się według 
standardów przedwojennych z tą różnicą, 
że do języka polskiego, matematyki i łaci-
ny dodano wiadomości z religii. Po dwóch 
tygodniach siostra wróciła z dyplomem 
ukończenia szkoły średniej, honorowanym 
przez uniwersytety i uczelnie wyższe w la-
tach kolejnych - wyjaśnia Anna Zalot. 

Po zakończeniu wojny potrzebni 
byli nauczyciele na ziemiach zachodnich 
i tam właśnie wyjechała Anna Zalot. Do-
kładnie do Głogówka, gdzie ponownie 
zetknęła się z młodzieżą kresową, a do-
kładnie przesiedloną z Podola. Następnie 
natomiast skierowana została do Nowej 
Huty. - W zamyśle miała to być nowocze-
sna, socjalistyczna dzielnica, w której życie 
miało się toczyć wedle nowych reguł usta-
nowionych przez wprowadzony po wojnie 
komunistyczny ustrój. Zgodnie z tym nie 
było w Nowej Hucie miejsca na kościół, 
ponieważ komunizm, czy socjalizm był sys-
temem antywyznaniowym, ateistycznym. 
Ludzie jednak nie zamierzali się podpo-
rządkowywać i dążyli do wybudowania 
świątyni. Władze zdecydowanie się sprze-
ciwiały, a ja obserwowałam cały ten spór, 
ostatecznie zakończony po myśli mieszkań-
ców, ponieważ kościół zdołali wybudować. 
W Krakowie zwiedzaliśmy z młodzieżą naj-
ważniejsze polskie zabytki, z Wawelem na 
czele. Starałam się, żeby patriotyzm prze-
nikał do młodego pokolenia - dodaje Pani 
profesor. 



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

28
http://www.powiatbrzozow.pl

warto wIedzIeć

Piękny jubileusz setnych urodzin 20 maja br. obchodziła naj-
starsza mieszkanka Hłudna Stanisława Szpiech. 21 maja gratulacje  
i życzenia 200 lat w dobrym zdrowiu dla dostojnej Jubilatki przekazał 
Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Przewodniczący Rady 

Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Nozdrzcu Magdalena Niemiec, Radny Rady Gminy Nozdrzec 
Stanisław Szpiech oraz Kierownik Inspektoratu ZUS w Brzozowie 
Robert Sokołowski. - To wspaniała okazja. Niewielu z nas ma możli-
wość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla większo-
ści z nas wydaje się być nie do osiągnięcia, to czas w którym można 
zdobyć mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile 
szczęścia i niezmierzonej radości – podkreślili przedstawiciele z gmi-
ny Nozdrzec. 

W tym wyjątkowym dniu Jubilatkę odwiedziła także delega-

cja Szkoły Podstawowej w Hłudnie: Dyrektor Jan Gosztyła, 
przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z opiekunami 
Bogumiłą Skotnicka i Agatą Dudą. Życzenia oraz list gratula-
cyjny dla Pani Stanisławy przesłał również Premier RP Mate-
usz Morawicki. 

Pani Stanisława Szpiech urodziła się 20 maja 1919 roku 
w Hłudnie. Jej rodzicami byli Zofia i Stanisław. Jubilatka mia-
ła czwórkę rodzeństwa, w tym dwóch braci i dwie siostry. Ma 
dwoje dzieci: Janinę i Mariana. Doczekała się dziewięciorga 
wnuków, czternaściorga prawnuków i dwoje praprawnuków. 

Pani Stanisława dorastała w trudnych czasach. W wie-
ku 7 lat zaczęła uczęszczać do polskiej szkoły w Hłudnie. Jej 
ulubionymi przedmiotami były matematyka i muzyka. Po la-
tach miło wspominała swoją nauczycielkę Danutę Ostręgową, 
z której córką czasami się bawiła. Jak każdy jej rówieśnik od 
najmłodszych lat pomagała rodzicom w pracy na polu. 

W 1937 roku zaczęła służyć u nauczycieli w Bartków-
ce. Tutaj zastała ją II wojna światowa. Głęboko w  pamięci 
utkwiła jej przeprawa przez rzekę San pomiędzy sowiecką,  

Stulecie urodzin Stanisławy Szpiech z Hłudna

Pamiątkowe zdjęcie Jubilatki z przedstawicielami gminy Nozdrzec i rodziną

Pani Stanisława Szpiech z córką i synem

Po wojnie pani Anna Zalot ukończyła po-
lonistykę na Wyższej Szkole Pedagogicznej  
w Krakowie z bardzo dobrym wynikiem i powróciła  
w rodzinne strony, do Brzozowa. - Po powrocie 
parę lat uczyłam w założonym Technikum Budow-
lanym, a potem dyrektor Święcicki, który mnie już 
znał z lat wcześniejszych, zaprosił do pracy w Li-
ceum Ogólnokształcącym. Z tej szkoły w wieku 60 
lat przeszłam na emeryturę, dokładnie stało się to  
w 1974 roku. Pamiętam ten dzień z wszystkimi szcze-
gółami, jak inspektor oświaty przyszedł do szkoły  
i wręczył mi list z podziękowaniem za wszystkie 
lata pracy. Mogłam co prawda jeszcze rozmawiać 
z młodzieżą i utrzymać pewną część etatu w szkole, 
jednak pojawiły się kłopoty ze wzrokiem i zdecydo-
wałam się całkowicie zakończyć nauczanie języka 
polskiego - wraca wspomnieniami Anna Zalot. Do-
dać jeszcze należy, iż nauczycielska pasja nie była 
jedyną w życiu polonistki. Druga to praca w przy-
domowym ogrodzie, w którym piękne kolorowe, 
kwiatowe konfiguracje tworzyły niezwykle barwne 
kompozycje, podziwiane przez jej uczniów i miesz-
kańców Brzozowa. - Lubiłam pracę w ogródku, to 
zajęcie dodawało mi sił, regenerowało, po prostu 
przy kwiatach odpoczywałam. Teraz zakwitną bzy, 
później pachnący jaśmin. Do tego stopnia pachną-
cy, że ludzie z okolicznych bloków otwierają okna, 
żeby nałapać jak najwięcej woni. Przed laty w oko-
licy rosły imponujące sady, krzewy, śpiewały słowi-

ki, biegały wiewiórki. Krajobraz uległ 
zmianie, kiedy zaczęto budować bloki. 
Dawne klimaty bezpowrotnie przemi-
nęły - opisuje Anna Zalot.

Kilkudziesięcioletnia literacka 
fascynacja oraz nauczycielska karie-
ra ukształtowały w świadomości Pani 
profesor Anny Zalot głęboko patrio-
tyczne postawy. - Opowiadając swoje 
życie przypomniałam sobie młode lata. 
A teraz życzę mojej ojczyźnie, moim ro-
dakom, zarówno tym najmłodszym, jak  
i w wieku sędziwym wielu szczęśliwych 
lat. Należymy do pięknego, dzielnego 

kraju, w którym miałam szczęście wy-
chować się, a później dla niego praco-
wać - podsumowuje profesor A. Zalot.

W dniu 105 urodzin, 27 maja br., 
Annę Zalot odwiedziły delegacje mię-
dzy innymi ze Starostwa Powiatowe-
go w Brzozowie, Urzędu Miejskiego 
w Brzozowie, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i Urzędu Stanu Cywilne-
go, brzozowskich szkół średnich: ZSO, 
ZSE i ZSB przekazując dostojnej ju-
bilatce urodzinowe prezenty w postaci 
toru oraz kwiatów.

Sebastian Czech

Jubilatkę odwiedziła m.in. delegacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie
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W niecodzienny i pomysłowy sposób muzycy zrze-
szeni w projekcie „Lirofonia” uczcili imieniny i 92 uro-
dziny Stanisława Wyżykowskiego z Haczowa, znanego 
wszystkim „ojca liry korbowej”. Specjalnie dla niego,  
w studiu nagraniowym Radia Rzeszów, zagrano koncert  
z udziałem lir korbowych. Wydarzenie było niespodzian-
ką dla jubilata oraz dowodem wdzięczności ze strony jego 
uczniów, którzy dzięki pasji pana Stanisława do tworzenia 
instrumentów i grania na nich, mogą teraz sami realizo-
wać swoje lirnicze zainteresowania.

- Pomysł na koncert zrodził się już jakiś czas temu, 
w sumie to nawet nie umiem powiedzieć, kto jest jego 
autorem. Niemniej jednak został on uznany jako wart 
realizacji. Mistrz Stanisław był ogromnie zauroczony  
i zachwycony koncertem. Cieszył go również fakt, że jego 
pasja związana z lirami, rozwija się i zatacza coraz więk-

sze kręgi. Koncert był niezwykłym wydarzeniem, które 
pokazało również różne możliwości wykorzystania liry 
korbowej. Trzeba tu też podkreślić pasję muzyków – przy-
jaciół, grających w projekcie „Lirofonia” i ich chęć dzie-

lenia się swoją pasją grania, tworzenia i komponowania muzyki – stwier-
dził Stanisław Nogaj.

W studiu radiowym pojawiło się sześciu muzyków – najzdolniej-
szych polskich lirników: niezwykle utalentowana wokalistka Daria Kosiek, 
Maciej Harna (nauczyciel, pedagog i kompozytor), Paweł Płoskoń (kom-
pozytor i aranżer, który skupia się na tworzeniu muzyki również na lirę 
korbową), Piotr Wawrzkowicz (pisze i tworzy pieśni dziadowskie, jest też 
poszukiwaczem dawnych pieśni na drukach ulotnych), Maciej Cierliński 
(lirnik improwizator tworzący i eksperymentujący, od ponad 20 lat grający 
na lirze korbowej) i Stanisław Nogaj (lirnik i lutnik zajmujący się głównie 
budową instrumentów). Warto jeszcze dodać, że zespół ten, to efekt projek-
tu „Lira korbowa – reaktywacja rzemiosła, muzyki i tradycji” zrealizowa-
nego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego  
w ubiegłym roku. Warsztaty połączone z koncertami zaplanowane są rów-
nież na ten rok. W najbliższych miesiącach odbędą się one w Sanoku (lipiec 
br.) oraz w Haczowie (wrzesień br.).

W początkowej i końcowej części koncertu można było usłyszeć 
dźwięki liry sumeryjskiej, zrekonstruowanej przez Stanisława Wyżykow-
skiego, zaś w jego głównej części - dźwięki lir korbowych. Ciekawostką 
może być fakt, że w koncercie użyto również liry średniowiecznej tzw. 
organistrum, jedynego takiego instrumentu w Polsce, który na co dzień 
można podziwiać w Sali Tradycji haczowskiego GOKiW. W repertuarze 
pojawiły się pieśni łemkowskie, ukraińskie, utwory improwizowane na liry 
korbowe oraz te z wykorzystaniem elektroniki, a także współczesne - au-
torskie skomponowane specjalnie z myślą o koncercie „Lirofonia”. Oprócz 
utworów instrumentalnych oraz wspomnianych już pieśni, na koncercie 
zagrano i wyśpiewano również pieśń autorstwa Piotra Wawrzkiewicza  
„O żywocie Mistrza Stanisława Wyżykowskiego”. 

Koncert będzie retransmitowany w Radiu Rzeszów w najbliższym 
czasie.

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum Radio Rzeszów

Uczcili urodziny 
Mistrza Stanisława

a niemiecką granicą. Cudem udało się jej przeżyć. Po wojnie Pani 
Stanisława pracowała w swoim gospodarstwie, wychowując jedno-
cześnie dzieci. Pani Stanisława rzadko chorowała. Jak sama dzisiaj 
podkreśla przyczyniła się do tego zdrowa dieta i ciężka praca, często 
ponad siły.

„Babcia Stasia” tak mówi się o niej w Hłudnie jest zawsze 
uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do ludzi. Mieli okazję prze-
konać się o tym uczniowie naszej szkoły, którzy często ją odwiedza-
li, szukając informacji o przeszłości swojej „Małej Ojczyzny” do 
prowadzonych projektów. Zawsze miło ich przyjmowała i ciekawie 
opowiadała. Dzięki jej wspomnieniom spisano ważne wydarzenia  
z lokalnej historii.

Na nadchodzący czas życzymy Pani Stanisławie dużo zdro-
wia, szczęścia, uśmiechu, radości każdego dnia oraz wszelkiej po-
myślności. 

Agata Duda
Pani Stanisława wraz z prawnukami
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Zdzisław Szmyd - Starosta Brzozow-
ski, Henryk Kozik – Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie, Stanisław Grządziel, 
Marek Styczkiewicz - Radny Powiatowy, 
reprezentujący Posła na Sejm RP Piotra Ba-
binetza, uczestniczyli w 74 rocznicy upa-
miętniającej mieszkańców Borownicy zamor-
dowanych przez UPA 20 kwietnia 1945 roku. 

Uczcili pamięć ofiar
Akcja kosztowała życie ponad 60 osób.

Zabijano ludność cywilną, żołnierzy, 
palono budynki, grabiono mienie. Zaata-
kowały oddziały UPA o godzinie 4 rano, 
które wzięły również udział w rzezi wo-
łyńskiej i czystce etnicznej w Małopolsce 
Wschodniej. Wydarzenia z Borownicy, to 
kolejny przykład jak skomplikowane i tra-

giczne były dla Polski lata czterdzieste 
dwudziestego wieku. Ludność polska 
ginęła w czasie okupacji niemieckiej, 
sowieckiej, strzelała do niej UPA, a ileż 
ofiar pochłonął wprowadzany siłą ko-
munistyczny system. Zamordowanych 
w Borownicy czcili zarówno jej miesz-
kańcy, jak i przedstawiciele sąsiednich 
miejscowości, władz samorządowych, 
nadleśnictwa, delegacje okolicznych 
szkół.

Organizatorzy składają podzię-
kowania tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do przeprowadzenia uroczy-
stości: wojskowej asyście honorowej, 
pocztom sztandarowym i flagowym, 
posterunkom honorowym, ks. Stani-
sławowi Dyndałowi, Orkiestrze Dętej  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medy-
ce, dyrektorom szkół, strażakom OSP, 
harcerzom i wszystkim uczestnikom.

Sebastian Czech

Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie 
uczestniczył w gali jubileuszowej z okazji 6-lecia istnienia Telewizji 
Republika. Uroczystości odbyły się 9 maja br. w Muzeum Kolekcji 
im. Jana Pawła II w Warszawie.

- Sam miałem przyjemność brać udział w jednej z cyklicznych 
audycji publicystycznych Telewizji Republika, dyskutowałem z innymi 

zaproszonymi gośćmi, odpowiadałem na pytania dziennika-
rzy. Dla mnie to interesujące, rzetelne medium, ukierunko-
wane na środowiska konserwatywne i na podobne treści. Je-
stem również stałym widzem Republiki, zarówno programów 
publicystycznych, jak i tych przybliżających historię Polski, 
czy dokumentów. Gratuluję dotychczasowego dorobku i życzę 
kolejnych lat owocnej działalności i coraz większej widowni 
- powiedział Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu  
w Brzozowie. 

Dla redakcji Telewizji Republika listy gratulacyjne 
przesłali również Marszałkowie Sejmu i Senatu. - Telewizja 
Republika afirmuje chrześcijańskie korzenie polskiej i euro-
pejskiej kultury. Przekonuje, że nowoczesny konserwatyzm, to 
nie staroświeckość, lecz poleganie na tych wartościach i zasa-
dach, które się sprawdziły w doświadczeniach pokoleń - pod-
kreślił Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu RP. - Atuty 
TV Republika, to rzetelność, szerzenie treści umacniających 
wartości chrześcijańskie i patriotyczne, a także upowszech-
nianie, szczególnie wśród młodych odbiorców, polskiej trady-
cji i prawdy historycznej - zaznaczył z kolei Marek Kuchciń-
ski - Marszałek Sejmu RP.

Sebastian Czech

Telewizja Republika nadaje od sześciu lat

warto wIedzIeć
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Sebastian Czech: Na początek chciałem 
trochę nawiązać do jednego z najpopu-
larniejszych utworów Zakopower „Tak 
ma być”, którego refren brzmi „tu jest 
tak, jak ma być i ma być tak, jak jest”, 
i zapytać czy słowa te można odnieść 
do pańskiej indywidualnej muzycznej 
kariery. Faktycznie nadszedł czas, że 
będąc w jednym z topowych polskich 
zespołów może czuć się Pan zawodo-
wo spełniony i powiedzieć wprost „jest 
tak, jak ma być i ma być tak, jak jest”.  
O tym właśnie marzyłem, co osiągną-
łem?
Piotr Rychlec: Nie mogę powiedzieć, że 
jest źle, to na pewno. Praca z Zakopower 
stanowi zapewne spore wyzwanie, ale  
z drugiej strony dostarcza wielu pozytyw-
nych emocji, ciekawych przeżyć. Przede 
wszystkim głównym celem działalności 
artysty są występy dla jak największej wi-
downi i grupa Zakopower bezwzględnie 
stwarza takie możliwości. Gramy dużo 
koncertów, spotykamy się z przychylnym 
przyjęciem publiczności i korzystnym od-
biorem naszej twórczości. A wracając do 
pytania „czy tak ma być”, to tak naprawdę 
najbardziej adekwatnej odpowiedzi udzieli 
czas. Myślę sobie, że przede mną jeszcze 

trochę zawodowej aktywności, a kiedy bę-
dzie się zbliżał jej finisz, to wszystko pod-
sumujemy i wówczas stwierdzimy już na 
sto procent, czy tak właśnie miało być.
S. Cz.: W piosence „Tak ma być” słyszy-
my jeszcze: „w przeciwnościach jest też 
życia smak i sens”, sporo tych przeciw-
ności losu musiał Pan pokonać w drodze 
na obecny muzyczny poziom?
P. R.: Oczywiście, jak pewnie w każdej 
profesji, ponieważ każdy dochodząc do 
odpowiedniego pułapu zawodowego, czy 
miejsca zapewniającego satysfakcję z do-

tychczasowych etapów pracy, musi 
przełamać określone bariery, poko-
nać pewne przeszkody, uporać się  
z trudnościami, poradzić sobie z nie-
powodzeniami mniejszymi, czy więk-
szymi. Ale w przejściu przez określone 
perypetie pomaga determinacja. Mia-
łem poza tym to szczęście, że otacza-
łem się zawsze przyjaznymi ludźmi  
i wzajemnie pchaliśmy się do przo-
du. Zakopower to już konsekwencja 
mojej pracy, bo w zawodzie jestem 
od 1997 roku, czyli ponad 20 lat.  
A Zakopower istnieje od 2005 roku.
S. Cz.: W jakich okolicznościach 
zetknął się Pan z zespołem Zakopower?
P. R.: To dość długa historia. Muszę wspo-
mnieć czas współpracy z Justyną Stecz-
kowską, bo to była dla mnie w pewnym 
sensie trampolina, jeśli chodzi o rozwój 
zawodowy. W tym okresie poznałem mnó-
stwo ciekawych ludzi z branży, między in-
nymi Mateusza Pospieszalskiego, z którym 
współpracowaliśmy nad płytą Justyny „Al-
kimja”.  Później nasza kooperacja z Mate-
uszem przeniosła się na Zakopower.
S. Cz.: Szybko w Zakopower zapropo-
nowano współpracę?
P. R.: Przy płycie Alkimja poznałem też 

Sebastiana Karpiela-Bułeckę i wspólnie  
z nim oraz z Mateuszem pracowaliśmy 
następnie nad produkcją pierwszej płyty 
Zakopower. Widocznie poszło dobrze, bo  
z  tym zespołem związałem się na lata.
S. Cz.: Zakopower debiutując płytą 
„Music Hal” w 2005 roku natychmiast 
wskoczył na odpowiednio wysoki sto-
pień w polskiej muzycznej hierarchii, bo 
album został przez publiczność na tyle 
entuzjastycznie przyjęty, że zyskał mia-
no Złotej Płyty. Takie wejście na rynek 
to wyjątek w świecie muzyki?

P.R.: Zdarzało się oczywiście, że niektó-
re zespoły zamykały swoją działalność po 
pierwszej płycie, ale prawdziwym weryfi-
katorem dla grupy jest druga płyta. Ona 
odzwierciedla prawdziwą kondycję mu-
zyczną, sprawdza czy zespół potrafi utrzy-
mać się na odpowiednio wysokim pozio-
mie. Jeżeli muzycy niosą za sobą ciekawe 
wartości, to przemysł muzyczny chętnie  
w nich inwestuje. Muzyka nie ogranicza się 
bowiem tylko do dźwięków. Do jej promo-
wania potrzebna jest cała machina marke-
tingowa z niemałymi pieniędzmi, więc na 
każde przedsięwzięcie muzyczne generuje 

określone kwoty, do pozyskania których 
konieczna jest jakość muzyczna prezen-
towana przez zespół, przekładająca się  
w dużym stopniu na popularność wśród pu-
bliczności.
S. Cz.: Klasę zespołu potwierdziła wasza 
druga płyta „Na siedem” w 2007 roku, 
sprzedana w nakładzie ponad 600 tysię-
cy egzemplarzy, czyli wtedy już „poczu-
liście ten nurt i po prostu płynęliście”, 
ponownie cytując utwór „Tak ma być”.
P. R.: Muszę trochę zweryfikować liczbę 
nakładu. Oczywiście 600 tysięcy robi wra-

Sentyment do Brzozowa pozostanie na zawsze
Rozmowa z Piotrem Rychlecem, muzykiem pochodzącym z Brzozowa, 

obecnie klawiszowcem zespołu Zakopower mieszkającym pod Warszawą
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żenie, lecz płytę dodawano do pierwszego 
numeru gazety Polska The Times, tytułu 
wchodzącego na polski rynek prasowy. 
Nasza płyta stanowiła dodatek do każdego 
egzemplarza, co w konsekwencji ustanowi-
ło wielki jej nakład. „Na siedem” sprzeda-
wano też w normalnym obiegu, gdzie zain-
teresowanie było na tyle duże, że zyskała 
status Złotej Płyty. Drugi krążek faktycznie 
nas wzmocnił, zarówno w formie przekazu, 
jak i stylistycznie. Dał nam mocny mandat 
do dalszego tworzenia i poszerzania grupy 
fanów.
S. Cz.: Podobno w tej branży bardzo 
trudno przebić się do pierwszego szere-
gu, a Zakopower uczynił to naprawdę 
szybko. Pomógł w tym repertuar z jed-
nej strony folkowy, a z drugiej rockowy, 
trafiliście po prostu z czymś nowym, wy-
różniającym was spośród konkurencyj-
nych kapel?

P. R.: W ogóle to były bardzo ciekawe cza-
sy dla muzyki popowo-folkowej. Cieszę się, 
że w nurt muzyki popularnej wpływać za-
częła muzyka ludowa, utożsamiająca nas  
z muzyką polską. I wydawało się, że w 2005 
roku rynek został nasycony folkiem, zresztą 
niektórzy ludzie z branży ostrzegali nas, że 
trudno będzie o zainteresowanie, ponieważ 
ten typ muzyki prezentowany jest regular-
nie w stacjach radiowych i fani są już zgru-
powani przy istniejących do tej pory ze-
społach. Repertuar Zakopower okazał się 
jednak na tyle oryginalny, ciekawy i przede 
wszystkim szczery, że znaleźliśmy swoje 
miejsce w polskiej muzyce. Przyciągnęli-
śmy publiczność, wygraliśmy Opole, zatem 
rzeczywiście start mieliśmy spektakularny. 
Nie spodziewaliśmy się absolutnie takiego 
obrotu sprawy, tak dla nas szczęśliwego.
S. Cz.: Okazało się, że może być jeszcze 
lepiej, bo przełomowe dla powszechnej 
rozpoznawalności zespołu okazały się 
lata 2011 i 2012. Wówczas płyta oraz 
utwór „Boso” zyskały niezwykłą popu-
larność, przewodząc długo listom prze-
bojów, a także otrzymując prestiżowe 

nagrody, czyli Fryderyki w 2012, a rok 
wcześniej tytuł Złotej Superpremiery  
w Opolu. Słuchała was cała Polska i wte-
dy utwierdziliście się w przekonaniu, 
że Zakopower, to po prostu wasz wielki 
sukces?
P. R.: Śmialiśmy się, że Zakopower jest 
niczym film Hitchcocka: zaczyna się od 
trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie. 
I tak to trochę wyglądało, bo od mocnego 
wejścia na rynek z roku na rok było coraz 
lepiej. Zaczęły się pojawiać coraz cie-
kawsze propozycje muzyczne, zagraniczne 
wyjazdy na koncerty, słowem rozwijali-
śmy się w tempie naprawdę szybkim. Na 
przykład wystąpiliśmy w Indiach, w Bom-
baju z okazji 90-lecia polskiego konsulatu  
i z tym wyjazdem wiążą się też pozamuzycz-
ne wspomnienia. Dzień po naszym koncer-
cie dokonano w Bombaju zamachu terro-
rystycznego i to dokładnie w miejscach, 

gdzie przebywaliśmy. Także otarliśmy się 
o naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. 
Odnosząc się do płyty „Boso”, to faktycz-
nie sukces przerósł wszelkie oczekiwania. 
Tytułowa piosenka nie niosła jakichś zna-
czących komercyjnych wartości. To utwór  
o śmierci, o przemijaniu, pewnie chwytliwy 
refren zapracował sobie na jego popular-
ność. Wspaniały czas, wszędzie byliśmy 
słyszalni, tamte lata pozostaną w pamięci 
na długo.
S. Cz.: Uczestniczył Pan we wszystkich 
projektach zespołu od momentu podję-
cia w nim pracy?
P. R.: Tak, brałem udział jeszcze w planach 
tworzenia zespołu, w pracy nad pierwszą 
płytą i kolejnymi przedsięwzięciami. Tak 
naprawdę debiutowaliśmy w 2004 roku, 
grając z okazji wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej 3 utwory, które później znalazły 
się na pierwszej płycie. W 2004 roku nie 
mieliśmy jednak jeszcze oficjalnej nazwy.
S. Cz.: Połączenie pasji z pracą zawodo-
wą i dodatkowo z sukcesem, to najpierw 
marzenie, a później spełnienie artysty?
P. R.: Tak, ponieważ pasja jest wspania-

ła, rozwija, ubogaca człowieka, zapewnia 
mnóstwo satysfakcji, ale na pewnym etapie 
życia, do życia właśnie, potrzebne są pie-
niądze. Taka jest rzeczywistość i nikt jej nie 
zmienił, ani nie zmieni. Fajnie, jeśli pasję  
z zarabianiem pieniędzy udaje się połączyć, 
to naprawdę duże szczęście. Mnie się udało, 
i doceniam za to los.
S. Cz.: Ta pasja muzyczna pojawiła się 
już w szkole podstawowej w Brzozowie?
P. R.: Oczywiście i w tym momencie muszę 
nawiązać do korzeni, bo mój tato, Anto-
ni Rychlec, jest lokalnie bardzo aktywnym 
muzykiem, od lat współpracuje z młodzie-
żą, z Brzozowskim Domem Kultury zwią-
zany jest od lat 70-tych, grał w pierwszym 
w zasadzie zespole dixielandowym na tym 
terenie i ja się na tym wszystkim wychowy-
wałem. U mnie w domu cały czas słyszalny 
był jazz, więc miałem szczęście, że mogłem 
dorastać przy takiej muzyce, przy takich 
dźwiękach. Później dziadek sprezentował 
mi akordeon, wyznaczając pewien kierunek 
w życiu, chociaż odszedłem od tego instru-
mentu i w konsekwencji skończyłem szkołę 
muzyczną w Sanoku na organach. Chociaż 
z akordeonem jestem nadal zaprzyjaźnio-
ny, grając na nim w zespole Tołhaje, biesz-
czadzkiej grupie z niemałymi osiągnięcia-
mi. Muzyka tego zespołu, również folkowa, 
obecna jest na przykład w znanym serialu 
telewizyjnym „Wataha”, co w pewien spo-
sób określa prestiż kapeli i umiejętności 
tworzących ją muzyków. W wieku dorasta-
nia, kilkunastu lat, zacząłem bardziej inte-
resować się jazzem i wtedy znalazłem się  
w Brzozowskim Domu Kultury, w Zygi Jazz 
Bandzie u Pana Zygmunta Podulki i zaczą-
łem grać na fortepianie. W konsekwencji 
tego z kolei wylądowałem w Bigg Bandzie  
i tak to się wszystko zaczęło toczyć.  
S. Cz.: Czyli na realizowanie Pana mu-
zycznych zamierzeń mieli wpływ inni?
P. R.: Jak najbardziej. Wspomnę takie oso-
by, jak Zygmunt Podulka, Wojciech Szuba, 
ci ludzie tworzyli atmosferę nie tylko BDK-
-u, ale i całego Brzozowa. Tutaj działy się 
naprawdę fajne, ciekawe rzeczy i do dzisiaj 
jak w Polsce wspominam, że na warsztaty 
jazzowe w Brzozowie od lat 80-tych przyjeż-
dżała cała krajowa czołówka, to trudno słu-
chaczom w to uwierzyć. Takie wydarzenia 
były dla mnie siłą napędową. Przewijało się 
też sporo znakomitych lokalnych młodych 
muzyków. Na przykład Dominik Wania, któ-
ry po mnie zajął miejsce w Bigg Bandzie, 
a teraz należy do czołowych pianistów na 
świecie. Miło czasami spotkać się z Domi-
nikiem, bo razem chodziliśmy do szkoły mu-
zycznej, i powspominać stare, dobre czasy.
S. Cz.: Kiedy Pan stwierdził, że będzie 
chciał łączyć pasję z zarabianiem na życie 
i dzięki jakim pomysłom miało stać się to 
możliwe?



Maj:. nr 5 (171)

33
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Hrabia Tomasz Gorayski, pier-
worodny syn Anny Potockiej, właści-
cielki dworu w Izdebkach odwiedził 
swoje rodzinne strony. Hrabia złożył 
również wizytę w dworze, gdzie obec-
nie mieści się Środowiskowy Dom 
Samopomocy, a który kiedyś był jego 
domem.

Hrabiemu towarzyszyła żona 
Anna i córka Elżbieta. Wspólnie obej-
rzeli dwór i jego otoczenie, wspomi-
nając czasy dzieciństwa w Izdebkach. 
To była już druga wizyta hrabiego 
w dworze. Poprzednia wizyta mia-
ła miejsce 10 listopada 2003 roku.  
– Obecnie 92-letni hrabia to niezwykle 
ciepły, sympatyczny, aktywny i żywot-
ny starszy pan. Ten wielki pasjonat gór  
i zasłużony trener narciarstwa, który 
przez wiele lat związany był z Sudecką 
Grupą GOPR, w swoich opowieściach 
niezwykle obrazowo przywołał czasy, 
kiedy mieszkał w Izdebkach oraz cie-
kawostki związane z tamtym okresem. 
Wspominał przyjaciół z dziecięcych lat 

i wspólne spędzanie wolnych chwil, 
ciężkie czasy wojenne, kiedy to jego 
rodzina ukrywała różnych działaczy 
opozycyjnych, a także sam budynek 
– rozmieszczenie poszczególnych 
pomieszczeń i ich funkcje. Obecnie 
Tomasz Gorayski wraz z żoną miesz-
ka w Szklarskiej Porębie. Nie ukry-
wał, że wizyta w Izdebkach, była dla 
niego niezwykle ważna z powodów 
sentymentalnych. Był też niezwykle 
podbudowany obecnym stanem bu-
dynku, jego wyglądem i tym, że fak-
tycznie służy najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom gminy Nozdrzec, 
zgodnie z wolą jego rodziny – opo-
wiadała Katarzyna Dyrda – Kierow-
nik Środowiskowego Domu Samo-
pomocy im. Anny w Izdebkach.

W spotkaniu uczestniczyli tak-
że Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław 
Żelaznowski oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Nozdrzec Adrian Sku-
bisz. Warto tu jeszcze dodać, że ŚDS 
i jego uczestnicy nie odcinają się od 

Śladem wspomnień

historii budynku i rodziny niegdyś w nim mieszka-
jącej. Utrzymują okolicznościowy kontakt z dziećmi 
ostatniej właścicielki dworu, odwiedzają  jej rodzinny 
grób w Rymanowie, zaś w holu budynku znajduje się 
wystawa poświęcona patronce Domu – Annie Potoc-
kiej.

Elżbieta Boroń, 
fot. Archiwum ŚDS w Izdebkach

P. R.: Trochę nie miałem wyjścia, bo to co 
w życiu potrafię robić najlepiej, to muzyka. 
Zawsze zajmowałem się muzyką, absorbo-
wała mnie może nie w stu procentach, ale 
w znacznym stopniu. Tak naprawdę nie wy-
obrażałem sobie pracować w innym zawo-
dzie, a muzyką zajmować tylko hobbystycz-
nie. Miałem na koncie jakieś osiągnięcia, 
i to od czasów gry na akordeonie, dlatego 
od początku wierzyłem, że to jest kierunek 
w życiu, którym powinienem podążać. Ta-
kie nastawienie determinowało działania, 
pozytywnie do nich nastawiało, po prostu 
wierzyłem, że wszystko się uda, ułoży. Po-
znawałem ludzi rozwijających się razem 
ze mną w tej pasji i systematycznie kolejne 
plany realizowałem. 
S. Cz.: Klawisze od początku nie miały  
u Pana konkurencji, czy brał Pan rów-
nież pod uwagę grę na innych instru-
mentach?
P. R.: Zawsze marzyłem, żeby grać na or-
ganach kościelnych, a w Brzozowie mamy 
naprawdę znakomite. W sumie spełniłem te 
marzenia, bo jak już wspomniałem ukoń-
czyłem szkołę muzyczną na tym instrumen-
cie. Poza tym pociągały mnie syntezatory, 
są to po prostu pasjonujące, technologicz-
ne instrumenty. Sporo tego kiedyś posiada-
łem, urządzeń generujących dźwięki elek-
troniczne, miałem czas fascynacji muzyką 
elektroniczną. W ogóle interesowały mnie 
różne style muzyczne. Niedoścignionym już 

pewnie moim celem był fortepian, ale jest 
bardzo wymagający. Gdybym edukację 
wczesnoszkolną rozpoczął na fortepianie, 
to możliwe, że byłbym pianistą.
S. Cz.: Jak wygląda dzień profesjonal-
nego muzyka. Próby, nagrania trwają 
od rana, odbywają się w różnych po-
rach dnia, czy może w zależności od ar-
tystycznej weny?
P. R.: To praca bardzo nieregularna. Raz 
jest tyle zajęć, że trudno wyrobić, a nie-
kiedy są wolniejsze dni. Dlatego zajmuję 
się dodatkowo realizacją dźwięku, mam 
studio nagrań, żeby w przerwach zajmo-
wać się innymi projektami. Kiedy mamy 
pomysły na nowe utwory dla Zakopower, 
plany koncertowe, czy płytowe umawia-
my się na próby, najczęściej w Warszawie  
i ciężko pracujemy. 
S. Cz.:  Popularność w kraju zbieżna 
była z międzynarodową, sporo koncer-
towaliście za granicą?
P. R.: Mieliśmy trasy po Wielkiej Brytanii, 
Chinach, Maroku, USA, graliśmy na festi-
walach folkowych na Węgrzech, w Niem-
czech, także zobaczyliśmy trochę świata.
S. Cz.: A współpraca z jakimś zagra-
nicznym muzykiem była dla Pana wy-
jątkowo ważna?
P. R.: Warto wspomnieć współpracę  
z Nigelem Kennedym, który gościnnie 
wystąpił na naszej drugiej płycie. To cie-
kawostka, bo tak podobała mu się nasza 

twórczość, że zagrał za darmo. To wybitny 
skrzypek, artysta światowego formatu i wy-
stępy z nim stanowiły ciekawe doświadcze-
nie w mojej muzycznej karierze.
S. Cz.: Nazwa Zakopower nawiązuje do 
Zakopanego, śpiewacie wiele utworów  
z elementami lokalnej, góralskiej kultu-
ry, szybko odnalazł się Pan w tych klima-
tach?
P. R.: Nie miałem z tym problemu, bo moi 
rodzice pochodzą spod Łącka w powiecie 
nowosądeckim, tak więc muzyka podhalań-
ska była wcześniej obecna w moim życiu.
S. Cz.: Skład zespołu Zakopower jest sta-
bilny?
P. R.: Praktycznie od 10 lat jest niezmienny, 
co na pewno pozytywnie wpływa na naszą 
działalność. Zaczynaliśmy od 7 osób, teraz 
jest nas 9.
S. Cz.: Często przyjeżdża Pan do Brzozo-
wa?
P. R.: Na święta, w czasie wakacji. Moja 
żona również pochodzi z Brzozowa, więc  
w wolnym, czy świątecznym czasie pakujemy 
się i przyjeżdżamy. Z wielką przyjemnością 
dodam, bo z Brzozowem łączy mnie nie tylko 
rodzina, ale i muzyka. Nigdy nie zapomnę, że 
tutaj stawiałem pierwsze kroki i dzięki talen-
towi oraz życzliwości wielu osób mogłem re-
alizować swoje muzyczne pasje. Sentyment 
do Brzozowa pozostanie na zawsze.

Rozmawiał Sebastian Czech

warto wIedzIeć
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Około 35 km liczyła trasa rajdu 
rowerowego zorganizowanego przez gru-
pę nieformalną „Zakręceni rowerowo” 
działającej pod patronatem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Izdebkach. Przedsię-
wzięcie zrealizowano w ramach projektu 
„Rowerowy zawrót głowy”, który otrzy-
mał dofinansowanie z Podkarpackich Ini-
cjatyw Lokalnych FIO.

W rajdzie udział wzięło łącznie ok. 
80 uczestników – uczniów szkół podsta-
wowych i klas gimnazjalnych z terenu 
gminy Nozdrzec oraz opiekunowie. Or-
ganizatorzy zadbali o wszechstronne bez-

pieczeństwo cyklistów. Nad przebiegiem 
rajdu czuwały służby mundurowe – po-
licja i druhowie z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Izdebkach oraz służba 
medyczna z Grupy Maltańskiej z Krosna. 
Warto jeszcze dodać, że kilka dni przed 
rajdem, w ramach projektu, przeprowa-
dzono dla dzieci kurs pierwszej pomocy. 
Miały też okazję spotkać się policjantem, 
który w ramach spotkania „Bezpiecznie 
na rowerze”, przybliżył im zagadnienia 
bezpiecznego poruszania się na rowerze 
po drogach publicznych oraz przepisy 
ruchu drogowego. – Informacje zdobyte 
podczas spotkania z policjantem dzieci 
wykorzystały podczas rajdu. Na szczęście 

wiedzy z kursu pierwszej pomocy nie 
musiały weryfikować, gdyż obyło 
się bez wypadków i innych nieprzy-
jemnych zdarzeń. Pomysł rajdu to 
inicjatywa pana Wójta Stanisława 
Żelaznowskiego. Ogromnie się cie-
szymy, że udało się ją zorganizować. 
Dzięki temu dzieciaki nie tylko ak-
tywnie i przyjemnie spędziły wolny 
czas, ale też poznały swoich rówie-
śników z innych szkół – wyjaśniała 
Edyta Serwatka, członek nieformal-
nej grupy „Zakręceni rowerowo”.  
– W dzisiejszych czasach dzieci po-

trzebują ruchu. Zbyt wie-
le czasu spędzają przed 
telefonami i tabletami. 
Chcieliśmy im pokazać, 
że na rowerze można 
fantastycznie spędzić 
wolny czas. Mamy na-
dzieję, że po dzisiejszej 
imprezie, udało nam 
się zaszczepić dzieciom 
rowerowego bakcyla, 
bo jest to fantastyczny 
sport. Chcielibyśmy, aby 
rajd stał się imprezą cy-

kliczną. Może udałoby się go posze-
rzyć i zaprosić do udziału również 
dorosłych. Takie wspólne spędzanie 
czasu to kapitalna sprawa, która jest 
nie do przecenienia – dodał Grze-
gorz Hardulak – nauczyciel, opiekun 
ze Szkoły podstawowej w Wesołej  
i członek nieformalnej grupy „Za-
kręceni rowerowo”.

Jak już wspomniano trasa 
rajdu liczyła ok. 35 kilometrów. 
Cykliści jechali przez Izdebki, We-
sołą, Hłudno, Nozdrzec, Warę i fi-
niszowali przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy im. Anny  
w Izdebkach. - Bardzo fajna inicja-

tywa. Oglądając wspaniałe krajobrazy, można było 
przy okazji spalić parę kilogramów. Było naprawdę 
świetnie, nawet jakiegoś wielkiego zmęczenia nie 
czuć, chociaż trasa była dosyć długa. Mieliśmy 
kilka trudnych podjazdów, ale wszędzie udało się 
wyjechać. Jeśli będzie zorganizowany kolejny taki 
rajd, na pewno będę w nim uczestniczył – zapewnił 
Hubert – jeden z uczestników.

Na zakończenie rajdu przygotowano ogni-
sko i poczęstunek dla uczestników. Uwieńczeniem 
imprezy było wręczenie pamiątkowych medali  
i zaprojektowanych specjalnie na te okazję smyczy. 
Uczestników udekorowali wspólnie Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart oraz Wójt Gminy Noz-
drzec Stanisław Żelaznowski. - Jestem ogromnym 
fanem rowerów. Jak tylko mogę, w ten sposób spę-
dzam wolny czas. Nawet dzisiaj udało mi się dwie 
godzinki pojeździć z dziećmi w rajdzie. Jestem  
z tego tytułu przeszczęśliwy i chyba śmiało mogę 
powiedzieć, że to był najlepszy i najprzyjemniejszy 
dzień odkąd jestem na stanowisku wójta. Ogrom-
nie się cieszę, że pogoda dopisała i że dzieci są 
zadowolone. Mam nadzieję, że takie inicjatywy 
zaszczepią w nich chęć podróżowania na rowerze, 
bo z siodełka roweru lepiej podziwia się nie tylko 
przyrodę, ale też i kulturę – podsumował Wójt Sta-
nisław Żelaznowski.

Trzon nieformalnej grupy „Zakręceni rowe-
rowo” stanowią: Robert Flejszar, który był równo-
cześnie koordynatorem projektu, Edyta Serwatka, 
Stanisław Kita i Grzegorz Hardulak. Rajd został 
dofinansowany z FIO w wysokości 3 tys. zł.

Elżbieta Boroń

Rowerem przez gminę Nozdrzec
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Wydawać by się mogło, że tym razem 
stare polskie porzekadło „do trzech 

razy sztuka” się spełni i w końcu drużyna 
Szkoły Podstawowej w Haczowie przyje-
dzie z finału wojewódzkiego w piłce ręcznej 
chłopców z upragnionym medalem. Nieste-
ty trzeci, kolejny z rzędu finał nie okazał się 
bardziej pomyślny niż dwa poprzednie i ha-
czowianie znów musieli zadowolić się miej-
scem poza podium. Choć tym razem wyma-
rzony medal był o przysłowiowy włos.

Tegoroczne zawody z udziałem czte-
rech najlepszych drużyn województwa odby-
ły się 15 maja w Zespole Szkół Sportowych 
w Rzeszowie. Oprócz gospodarzy i naszego 
reprezentanta w turnieju wzięły udział SP Nr 
14 w Przemyślu i SP Nr 8 w Mielcu.  

Po losowaniu oraz oficjalnym otwar-
ciu w pierwszej potyczce dnia spotkali się 
główni faworyci imprezy – obrońcy tytułu, 
a zarazem siódma drużyna Polski z roku 
poprzedniego – SP Nr 14 w Przemyślu oraz 
gospodarze. Mecz od pierwszego gwizdka 
przebiegał pod wyraźne dyktando przyjezd-
nych. Ich składna gra naprawdę mogła się 
podobać. Udane interwencje bramkarzy, 
kontry oraz łatwo zdobywane bramki szybko 
ustawiły mecz. Przewaga przyjezdnych rosła 
z każdą minutą. Ostatecznie wygrali 19 – 7. 

W meczu nr 2 Haczów zmierzył się  
z Mielcem. Rywale prowadzeni przez Toma-
sza Sondeja byłego trenera ekstraklasowej 
Stali Mielec wydawali się być zdecydowa-
nym faworytem. Nasz reprezentant jednak 
zagrał znakomite zawody i stoczył z mielcza-
nami twardy, zacięty bój. Dość powiedzieć, 
że w trakcie całego meczu żadna z drużyn nie 
osiągnęła dwubramkowej przewagi. W ha-
czowskim teamie kapitalny mecz rozgrywał 
Jan Fiedeń, który raz po raz skutecznie bom-
bardował bramkę rywali. W końcówce szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść mogła prze-
chylić zarówno jedna jak i druga drużyna. 
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 
11 - 11 i zgodnie z przepisami zarządzono se-
rię rzutów karnych. Jakby dotychczasowego 
stresu było mało pierwsza z nich zakończyła 
się wynikiem 3 - 3. Emocje sięgnęły zenitu 
podczas dodatkowych karnych, które strzela-
no do pierwszej pomyłki. Większymi nerwa-
mi wykazał się Haczów, który wygrał 2 - 1 
i całe spotkanie 16 - 15. Po ostatnim rzucie 
w haczowskim teamie zapanowała ogromna 
euforia, jednak jak się później okazało były 
to miłe złego początki.

Wydawać by się mogło, że cenne zwy-
cięstwo odniesione z Mielcem da haczow-
skiej ekipie przynajmniej brązowy medal.  
Z drugiej strony należało pamiętać, że do 
końca turnieju pozostało do rozegrania jesz-
cze cztery mecze. W pierwszym z nich po-
nownie wystąpił Haczów, tym razem mając 
za przeciwnika rzeszowian. Od początku 
spotkania dało się zauważyć jak dużo sił 
kosztował naszego reprezentanta wcześniej-
szy horror. Rzeszowianie grali szybciej, sku-
teczniej, byli zdecydowanie świeżsi od naszej 

drużyny i już po kilku minutach prowadzili 
4 bramkami. Haczów złapał oddech dopiero 
pod koniec pierwszej połowy, którą jednak 
przegrał 7 – 9. Druga odsłona zaczęła się 
obiecująco i stratę udało się zmniejszyć do 
jednej bramki, lecz to było wszystko na co 
było stać haczowian. Kolejny zryw miej-
scowych, a także kilka niewykorzystanych, 
aczkolwiek dogodnych sytuacji „naszych” 
spowodowało, że rywale znowu odjechali 
na 3 – 4 punktową przewagę. Utrzymali ją 
do końca spotkania i wygrywając 18 – 13 
skomplikowali zdobycie przez haczowian 
ewentualnego medalu. 

O kolejnym meczu finałowych za-
wodów pomiędzy Przemyślem a Mielcem 
można by było rzec tylko tyle, że się odbył. 
W zasadzie spotkanie bez historii. Przewa-
ga przemyślan nie podlegała żadnej dysku-
sji, tym bardziej, że rywale zagrali w mocno 
rezerwowym składzie, szykując się przede 

wszystkim do kolejnego – kluczowego po-
jedynku z Rzeszowem. Przemyśl wygrał 19 
– 4, co już w tym momencie dało końcowy 
tryumf w turnieju.

Szalenie istotnym z perspektywy Ha-
czowa był kolejny mecz Rzeszów – Mie-
lec. Każde zwycięstwo Rzeszowa, nawet 
po karnych dawało bowiem Haczowowi 
brąz. Pojedynek ku uciesze haczowian jak 
i miejscowych kibiców od pierwszych akcji 
układał się doskonale. Gospodarze uzyskali 
minimalną przewagę, która przez większą 
część meczu oscylowała koło 1 – 2 bramek. 
W drugiej połowie udało się ją jeszcze po-
większyć, bowiem w pewnym momencie 
na świetlnej tablicy widniał wynik 8 – 5,  
a chwilę później 9 – 6. Co więcej gospo-
darze w tym momencie grali z przewagą 
jednego zawodnika. Pomimo niewykorzy-
stania kilku wybornych okazji do powięk-
szenia przewagi oraz gry w przewadze, wy-
dawało się, że dowiozą ją do końca. Mielec 
jednak w końcówce pokazał „charakter”  
i ogromną wolę walki. W ostatniej minu-
cie meczu, mimo potwornego zmęczenia 
udało się im doprowadzić do remisu 9 – 9  
i o tym kto wygra miały znów zadecydować 
karne. Można sobie wyobrazić jakie w tym 

momencie emocje towarzyszyły dru-
żynom z Haczowa i Rzeszowa. I znów 
jak poprzednio pierwsza seria nie przy-
niosła rozstrzygnięcia. Dodatkowe karne 
wygrali mielczanie, co spowodowało, 
że w ostatnim meczu tylko zwycięstwo 
haczowian z najmocniejszym Przemy-
ślem dawało im szanse na medal. Cudu 
nie było, bo go nie mogło być. Rywale 
mimo, że nie wystawili najmocniejsze-
go składu byli poza zasięgiem. Przez 
całe spotkanie kontrolowali sytuację 
na boisku. Ostatecznie, przemyska sió-
demka bez większego wysiłku wygrała 
spotkanie 14 – 2 pieczętując zdobycie 
pierwszego miejsca. Drugie przypadło 
rzeszowianom, a trzecie – ekipie z Miel-
ca. Niestety haczowski team startując po 
raz trzeci z rzędu w finale wojewódz-
kim znów zajął czwarte miejsce. Mimo 
to ambitnym chłopakom oraz trenerowi 

Jackowi Błażowi należą się ogromne po-
dziękowania, zarówno za kolejny awans 
do finału wojewódzkiego, jak i ambitną 
postawę podczas zawodów eliminacyj-
nych oraz samego turnieju finałowego. 
Należy mieć nadzieję, że kolejna okazja 
do zdobycia wyczekiwanego medalu 
przez Haczów będzie możliwa już w na-
stępnym roku szkolnym. 

Zawody zakończyła dekoracja 
ekip, której dokonał obecny na zawo-
dach Jacek Bigus – Prezes Podkarpackie-
go Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie. 
Drużyny otrzymały dyplomy, puchary 
i medale. Dodatkowo zwycięska szkoła 
z Przemyśla uzyskała przepustkę do za-
wodów  ogólnopolskich.

Drużyna z haczowskiej podsta-
wówki wystąpiła w składzie: Szymon 
Bałaban, Igor Błaż, Mikołaj Boczar, 
Marcin Ekiert, Mateusz Ekiert, Jan Fie-
deń, Kacper Frydrych, Kacper Gazda, 
Krzysztof Jakiel, Paweł Jakubowski, 
Wiktor Knurek, Konrad Koszela, An-
drzej Menet, Kamil Smoleń i Bartosz 
Zajdel.

O włos od medalu

Marek Szerszeń
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18 maja br. w Rzeszowie  na torach łuczniczych 
klubu Piast 25 Rzeszów przy ul. Miłocińskiej odbyły się 
zawody łucznicze - XXXV Memoriał  Antoniego Grom-
skiego  i  XVII  Memoriał Katarzyny Wiśniowskiej.   
W zawodach wzięło udział 65 zawodników z  następują-
cych klubów: Grot Zabierzów, UKS Sajdak Głogów Ma-
łopolski, UKS Piast 25 Rzeszów, LKS Jar Kielnarowa, 
ŁUKS Jedlicze, LKS Makovia Makowisko, UKS Tramp 
Jarosław, UKS Górnik Humniska, ŁKS Sagit Humniska.  
Zawodnicy startowali w kategoriach: młodzik starszy 
(50 m i 30 m), młodzik (40 m i 20 m), dziecko starsze 
(25,20,15,10 m), dziecko (15,10 m).

W kategorii młodzik: Patryk Woś (Sagit) zajął  
4 miejsce, Patrycja Rybczak (Sagit) zajęła 5 miejsce   
i Oliwia Ryba (Sagit) zajęła 6 miejsce. W kategorii dziec-

Trzy razy podium dla łuczników z Humnisk

Reprezentacja OldBoys Haczów 
zwycięzcą w IV Międzynarodowym Turnieju Oldboys

W sobotę 18 maja br. na stadionie miej-
scowego klubu LKS Haczów, odbył się już 
czwarty międzynarodowy turniej piłkarski 
oldbojów. Organizatorem był miejscowy klub 
OldBoys Haczów.

W Turnieju udział wzięły cztery drużyny: 
OldBoys Tahanovce - Koszyce, Oldboys Barde-
jov,  OldBoys Krościenko Wyżne oraz OldBoys 
Haczów. Drużyna z Haczowa powtórzyła suk-
ces z roku ubiegłego, ponownie wygrywając 
cały turniej, nie tracąc ani jednej bramki.

W wyniku przeprowadzonej rywalizacji 
pierwsze miejsce przypadło drużynie OldBoys 
Haczów, drugie OldBoys Krościenko Wyżne, 
trzecie Oldboys Bardejov, a czwarte OldBoys 
Tahanovce. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrany został Gotbenka Vladimir (OldBoys 
Bardejov), królem strzelców został Lucjan 
Szelc (OldBoys Krościenko Wyżne), zaś naj-
lepszym bramkarzem Ivo Lapin z Oldboys 
Tahanovce. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane 
przez organizatorów turnieju.

ko starsze Piotr Supel (Sagit) zajął 5 miejsce. W kategorii dziecko: Wik-
toria Kruczek (Górnik) zajęła 2 miejsce, Julia Bąk (Górnik) zajęła 3 miej-
sce, Bartłomiej Telesz (Sagit) zajął 3 miejsce, Liliana Tybor (Sagit) zajęła  
7 miejsce, Jakub Kij (Sagit) zajął 8 miejsce,  Wiktor Szmigiel (Sagit) 9 miej-
sce, Jakub Wójcik (Sagit) 10 miejsce, Szymon Wójcik (Sagit) 11 miejsce.

Zawodnicy i działacze klubu składają podziękowania sponsorom: 
Burmistrzowi Brzozowa,  firmom- Elektromontaż Rzeszów,  Polikat Brzo-
zów, Elan z  Brzozowa, Cukierni Wacława Bieńczaka, Janowi Dudycz, Sta-
nisławowi i Józefowi Telesz, Firmie Gustek –Trans. Bez ich wsparcia nie 
byłoby sukcesów. zt

Zwycięski zespół wystąpił 
w składzie: Benedykt Pitera, Grze-
gorz Sobota, Rafał Krzysik, Wa-
cław Frydrych, Areniusz Filak, An-
drzej Bator, Marek Mraz, Zbigniew 
Sieniawski, Sebastian Data, Jacek 
Błaż, Michał Dąbrowski, Maciej 
Szajna, Marcin Ginalski, Wojciech 
Gębuś, Łukasz Terlecki, Włady-
sław Zawojski, Zbigniew Wójcik, 
Andrzej Budek, Marek Sobota, To-
masz Dobrowolski, Tomasz Kacz-
kowski, Piotr Janocha.

Tomasz Kaczkowski
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Trudno byłoby zliczyć ile razy  
w historii sportu szkolnego reprezentanci 
jasionowskiej „podstawówki” wystąpili  
w ścisłym finale wojewódzkim w koszy-
kówce. Od lat bowiem drużyny z tejże 
szkoły prowadzone przez nauczyciela wy-
chowania fizycznego Włodzimierza Pel-
czara odnoszą sukcesy zarówno w kategorii 
dziewcząt jak i chłopców. Systematyczna 
praca i pasja do koszykówki powodują, 
że uczniowie z podbrzozowskiego Jasio-
nowa udanie startują w zawodach rangi 
powiatowej, rejonowej czy wojewódzkiej. 
Z ostatnich sukcesów należałoby bez wąt-

pienia przypomnieć srebrny medal, który 
chłopcy z Jasionowa zdobyli w marcu br. 
w finale wojewódzkim w kategorii Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej ustępując tylko fawo-
ryzowanemu zespołowi z Gimnazjum Nr 4 
w Stalowej Woli. 

Tegoroczne sportowe występy nie 
zakończyły się jedynie wspomnianym,  
wyjątkowym osiągnięciem, bowiem po 
raz pierwszy w jednym roku szkolnym  
w wąskim finale wojewódzkim z udziałem 
czterech najlepszych drużyn Podkarpacia 
wystąpił również drugi zespół z Jasiono-
wa – chłopcy w kategorii Igrzysk Dzieci. 
Młodsi koledzy srebrnych medalistów 
swoją finałową potyczkę rozegrali 21 maja 
w Przemyślu. Za rywali mieli nie byle 
kogo, bo reprezentacje szkół z liczących 

się ośrodków koszykarskich z naszego woje-
wództwa. Oprócz pełniącej rolę gospodarzy 
SP Nr 14 w Przemyślu w zawodach wystąpiły 
reprezentacje SP Nr 12 w Stalowej Woli oraz 
SP Nr 2 w Łańcucie. 

 Turniej rozpoczęła oficjalna prezen-
tacja drużyn, po której odbyły się mecze półfi-
nałowe. Wcześniej przeprowadzone losowanie 
nie okazało się szczęśliwe dla naszego repre-
zentanta. W półfinale chłopcy z niewielkiego 
Jasionowa zmierzyli się z głównym kandyda-
tem do złota – ekipą przemyskich „niedźwiad-
ków”. Przebieg gry pozbawił gości jakichkol-
wiek złudzeń. Miejscowi dopingowani przez 

zawodników rezerwowych 
oraz liczne grono rodziców 
grali szybko, pomysłowo  
i niezwykle skutecznie. Am-
bitny Jasionów dla regularnie 
grających w lidze przemyślan 
nie stanowił większego oporu 
i po czterech kwartach uległ 
15 – 73. Mimo dotkliwej po-
rażki podopiecznych Włodzi-
mierza Pelczara czekał jesz-
cze mecz o miejsce trzecie. 
Ich rywalem okazał się Łań-
cut, który po emocjonującym 
półfinale przegrał ze Stalowa 
Wolą 29 – 39. 

W meczu o „brąz” już pierwsze akcje 
pokazały, że Jasionowowi będzie go bardzo 
trudno wygrać. U rywali widoczne było więk-
sze zgranie oraz umiejętność operowania 
piłką. Jakby tego było mało rywale zdecy-
dowanie lepiej weszli w mecz i po pierwszej 
odsłonie wygrywali 16 – 10. Niestety druga 
kwarta to dalsza ich dominacja. W tej części 
meczu w jasionowskiej drużynie dobrze spi-
sywał się Oliwier Omachel, jednak bardziej 
wyrównanym składem dysponowali prze-
ciwnicy, co od razu odzwierciedlał wynik na 
tablicy. Do przerwy Łańcut wygrywał już 30 
– 16. Kolejne dwie kwarty niczego nie zmie-
niły. Nawet jeśli Jasionowowi udawało się 
odrobić część strat, to praktycznie w momen-
cie rywale odpowiadali skutecznymi rzuta-
mi. Trzeba uczciwie przyznać, że Łańcut był 

Rywale zbyt mocni

mocniejszy i przez cały mecz kontrolował 
wynik. W ostatniej części jego przewaga 
była na tyle wyraźna, że obydwie drużyny 
zagrały w mocno rezerwowych składach. 
Wraz z kończącym spotkanie gwizdkiem 
ostatnią skuteczną akcję przeprowadzi-
li łańcucianie wygrywając 52 – 32. Dla 
Jasionowa oznaczało to miejsce poza po-
dium, jednak wielkiej rozpaczy nie było. 
Jak podkreślił opiekun drużyny chłopcy 
na zawody finałowe przyjechali głównie 
po naukę, która ma zaprocentować pod-
czas kolejnych występów. Warto odno-
tować, że tytuł mistrzowski zdobył Prze-
myśl pokonując Stalową Wolę 56 – 43.  

Zawody zakończyła dekoracja 
uczestników. Puchary, medale i dyplomy 
wręczyła Dorota Lib z Podkarpackiego 
Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie. 

Wprawdzie występ Jasionowa  
w wojewódzkim finale nie zakończył się 
spektakularnym sukcesem, ale godny 
uwagi jest sam fakt przebicia się tej dru-
żyny przez poszczególne szczeble elimi-
nacji. Podopieczni Włodzimierza Pelcza-
ra począwszy od zawodów powiatowych, 
a skończywszy na finałowych grali mając 
w składzie uczniów nawet z klasy trzeciej. 
Tym bardziej jest to godne ogromnych 
gratulacji, uznania i podziwu.

Drużyna SP w Jasionowie wystę-
powała w składzie: Maksymilian Boczar, 
Patryk Frydrych, Radosław Giermański, 
Norbert Kasprzycki, Marcel Konopka, 
Oliwier Omachel, Szymon Owoc, Maciej 
Rampalski, Sebastian Sajdak, Arkadiusz 
Smoleń, Kacper Urban i Kacper Zgłobic-
ki.

Marek Szerszeń
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Niezwykłe emocje, ogromny za-
pał i entuzjazm towarzyszyły młodym 
uczestnikom Powiatowych Igrzysk 
Dzieci w konkursie „Baw się z nami”, 
który po raz kolejny rozegrany został  
w Szkole Podstawowej w Haczowie. 
Tegoroczne zawody, rozegrane 23 maja, 
mimo, że ze względu na warunki atmos-
feryczne przeniesione zostały do hali 
były również bardzo ciekawe, widowi-
skowe oraz niesłychanie zacięte. Oprócz 
reprezentacji „podstawówki” z Haczowa 
w turnieju gier i zabaw dla dzieci z rocz-
nika 2008 wzięły udział szkoły ze Sta-
rej Wsi oraz Bliznego. Ośmioosobowe 
zespoły rywalizowały w konkurencjach 
sztafet biegowych: z pałeczką, ze zmia-
ną piłek, w workach i z szarfami oraz  
w konkurencjach technicznych: doda-
wanie skoków, rzuty do żywego kosza  
i strzały na bramkę. Miejsca zajęte przez 
drużyny w poszczególnych konkuren-
cjach były przeliczane na punkty, z kolei 
ich suma wskazywała ostateczną kolej-
ność.

Zawody rozpoczęły się od moc-
nego akcentu gospodarzy, którzy dość 
pewnie wygrali pierwszą konkurencję – 
bieg sztafetowy z pałeczką i wydawało 
się, że będą głównym kandydatem do 
zwycięstwa. Młodzi haczowianie jed-
nak w kolejnych konkurencjach wypa-
dli trochę słabiej, czym zaprzepaścili 
sobie końcowy triumf. Za to od począt-
ku dobrze i równo spisywały się dzieci  
z Bliznego. W pierwszych pięciu star-
tach dwukrotnie zajmowały miejsca 
pierwsze i trzykrotnie drugie, co przed 
dwoma ostatnimi konkurencjami dawa-
ło im prowadzenie w punktacji gene-
ralnej. Biegi z szarfami oraz strzały na 
bramkę nie odwróciły punktacji i tytuł 
najlepszej drużyny powiatu z 15 punk-
tami na koncie przypadł drużynie z Bli-
znego. Dzięki udanemu finiszowi drugie 

miejsce zajął Haczów, który zgromadził 14 punktów  
i o jeden wyprzedził trzecią Starą Wieś. Po zakoń-
czonych zmaganiach uczestniczące drużyny otrzy-
mały okazałe puchary i dyplomy ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie - organizatora 
imprezy. Oprócz tego, zwycięzcy – Szkoła Podsta-
wowa w Bliznem uzyskała awans do kolejnego etapu 
szkolnej rywalizacji – zawodów rejonowych, gdzie 

zmierzy się z mistrzami z powiatów bieszczadzkie-
go, sanockiego i leskiego.

Mimo trudów sportowej rywalizacji i zajętych 
miejsc wszyscy uczestnicy byli niezwykle zado-
woleni ze swoich startów, tym bardziej, że pewnie 
dla wielu był on pierwszym w życiu. Znakomicie 
spisywali się również licznie zgromadzeni kibice  
– uczniowie SP w Haczowie, którzy swym dopingiem 

Blizne wygrywa konkurs „Baw się z nami”

głośno wspierali młodych sportow-
ców. Jedynym minusem jest fakt, 
że mimo atrakcyjności zawodów 
wzięły w nich udział tylko trzy 
drużyny. Trzeba żywić nadzieję, że  
w kolejnej edycji będzie ich więcej.

Marek Szerszeń

Pamiątkowe zdjęcie z Powiatowych Igrzysk Dzieci w konkursie „Baw się z nami”



Rozstrzygnięcia w trójboju 
24 szkolne drużyny z kil-

kunastu szkół wzięło udział  
w Powiatowych Igrzyskach Dzie-
ci w trójboju lekkoatletycznym 
dziewcząt i chłopców, które 28 
maja odbyły się na obiektach MO-
SiR w Brzozowie. Uczestnicy za-
wodów - dzieci z rocznika 2008 
i młodsi startowali w biegu na 60 
m, skoku w dal ze strefy oraz rzu-
cie piłeczką palantową. Po roze-
graniu wszystkich konkurencji  
i przeliczeniu wyników na punk-
ty okazało się, że najlepszą w ka-
tegorii dziewcząt została drużyna 
z SP w Haczowie, która uzyska-
ła 411 pkt. Drugie miejsce przy-
padło SP w Górkach - 329 pkt.,  
a trzecie - SP w Bliznem - 284 pkt. 

W rywalizacji chłopców tytuł mi-
strzowski wywalczyła SP Nr 1  
w Domaradzu, która zgromadziła 
333 pkt. Tuż za nimi uplasowali 
się chłopcy z Bliznego - 278 pkt. 
oraz Orzechówki 264 pkt. Indywi-
dualnie najwięcej punktów zdoby-
li Brygida Jakubczyk z Haczowa 
(125 pkt.) oraz Szymon Wrona  
z Bliznego (104 pkt.). 

Po zakończonych zmaga-
niach drużyny uhonorowano dy-
plomami, a triumfatorom wręczo-
no puchary, dla których dodatkową 
nagrodą będzie udział w finale 
wojewódzkim, który 11 czerwca 
rozegrany zostanie na stadionie 
Resovii w Rzeszowie.

lekkoatletycznym

Zwycięskie zespoły wystąpiły w składach:
SP Haczów: Brygida Jakubczyk, Martyna Kaczkowska, 
Emilia Winiarska, Anna Wojtuń i Katarzyna Wojtuń.

SP Nr 1 w Domaradzu: Alan Czopik, Emilian Dziki, Fabian 
Piątek, Brajan Stanisławczyk i Sebastian Wronowski.

Marek Szerszeń
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