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rodziNNY PUNKt KoNSULtaCYJNY
Punkt mieści się w budynku Centrum Oświaty w Trzebownisku Nr 946 
i jest czynny: 
1)  w każdy poniedziałek w godz.  15.00 – 17.00  * psycholog 
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Trzebownisko!
Przedkładam Państwu kolejne w tym roku wy-

danie „Gazety Gminnej”. Zachęcam Państwa do szcze-
gólnego zainteresowania się kwestiami lokalnymi, 
które prezentujemy w niniejszym numerze. Trwa  
czas wakacji, który będzie na terenie Gminy obfito-
wał w szereg imprez, spotkań czy też uroczystości 
charakterystycznych dla tego okresu. Pomimo tego, 
co dzieje się obecnie tak blisko naszej granicy, wszy-
scy będziemy szukali odrobiny wytchnienia i spo-
koju od codziennych trosk. Nie oznacza to jednak 
wstrzymania planowanych działań, dzięki którym 
udaje nam się rozwijać naszą małą ojczyznę i pod-
wyższać w niej jakość życia. Gmina Trzebownisko od 
lat rozwija się w tym samym, imponującym tempie - remonty dróg, inwestycje siecio-
we, budowa nowych budynków użyteczności publicznej czy też modernizacje już ist-
niejących, z których korzysta lokalna społeczność - to wciąż towarzyszące nam zmia-
ny, które zostały zauważone również na arenie samorządowej naszego województwa. 
Gmina Trzebownisko otrzymała nagrodę specjalną Podkarpackiej Nagrody Samorządo-
wej 2022 w kategorii „Dobre miejsce zamieszkania”. Dla mnie, jako gospodarza Gminy 
to wyróżnienie jest przede wszystkim potwierdzeniem tego, aby w dalszym ciągu re-
alizować obraną na początku obecnej kadencji drogę. Dzięki dobrej współpracy z rad-
nymi, sołtysami, stowarzyszeniami i przedstawicielami różnych organizacji pozarzą-
dowych, udaje nam się realizować wiele bardzo ważnych zadań, które w znaczny spo-
sób rozwijają Gminę. Dziś, Gmina Trzebownisko to zaangażowani społecznicy, uzdol-
niona młodzież, aktywni seniorzy, a przede wszystkich serdeczni i gościnni mieszkańcy.

4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji chciałbym wy-
razić swój szacunek i wdzięczność dla wszystkich naszych Strażaków. Zawsze możemy 
liczyć na ich poświęcenie i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkań-
ców i całego regionu. Drodzy druhowie, życzę Wam, aby służba drugiemu człowieko-
wi była dla Was zawsze powodem do dumy i źródłem osobistej satysfakcji, by każda 
akcja kończyła się szczęśliwie i żebyście zawsze bezpiecznie wracali do swych rodzin. 

Życząc Państwu udanego wypoczynku, wspaniałego lata i jak zawsze niezmiennie 
zdrowia, zapraszam do lektury.

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebownisko
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waRto wieDzieĆ

Podczas czwartkowych (26 maja 2022 r.) obchodów 
dnia Samorządu terytorialnego, które miały miejsce 
w rzeszowie, Wójt Gminy trzebownisko Lesław Kuźniar 
odebrał nagrodę specjalną Podkarpackiej Nagrody Samo-
rządowej 2022, w kategorii „dobre miejsce zamieszkania”.

Po przerwie spowodowanej pandemią, obchody Dnia Samo-
rządu Terytorialnego wróciły do starej formuły. 26 maja 2022 r. 
po uroczystej mszy św. w Kościele Farnym w Rzeszowie, barwny 
korowód z udziałem podkarpackich samorządowców udał się do 
Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie odbyło się wręczenie na-
gród 22 edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.

Konkurs ma rangę regionalną i skierowany jest do wszystkich 
samorządów Podkarpa-
cia, szczebla powiatowe-
go, gminnego i miejskie-
go. Celem plebiscytu jest 
promocja miast, gmin i po-
wiatów. Nagroda wskazu-
je, honoruje i upowszech-
nia osiągnięcia jednostek 
samorządu terytorialnego 
kierowanych przez wój-
tów, prezydentów/burmi-
strzów i starostów.

W tegorocznej edycji 
wzięły udział 64 jednost-
ki samorządu terytorialne-
go. Kapituła wyłoniła zwy-
cięzców w trzech głów-
nych kategoriach: najlep-
szy wójt, burmistrz i sta-
rosta. Kapituła Konkursu 
przyznała również nagrody specjalne w następujących katego-
riach: gmina przyjazna przedsiębiorcom, dobre miejsce zamiesz-
kania, ekologiczna gmina, inwestycja roku, rewitalizacja roku, sa-
morząd przyjazny energii, sport, turystyka, rekreacja, dziedzic-
two kulturowe, samorząd przyjazny rodzinie, opieka wczesnoro-
zwojowa i senioralna, jednostki samorządu terytorialnego w sie-
ci Internet.

W kategorii „Dobre miejsce zamieszkania” zostały nomino-
wane: Gmina Padew Narodowa, Gmina Trzebownisko oraz Gmi-
na Wielopole Skrzyńskie. Podczas uroczystej gali nagrodę spe-
cjalną w powyższej kategorii otrzymała Gmina Trzebownisko.

Gmina trzebownisko dobrym miejscem zamieszkania

Cieszymy się, że działania podejmowane przez samorząd, 
które w głównej mierze nakierowane są na tworzenie sprzy-
jających warunków do zamieszkania i życia na terenie naszej 
Gminy zostały docenione. Potwierdzeniem jest fakt, iż w ostat-
nich latach zaobserwowano znaczny wzrost liczby ludności na 
terenie Gminy, w minionej dekadzie liczba mieszkańców wzro-
sła o 13,5%. Gmina stoi przed wyzwaniem podnoszenia stan-
dardu życia mieszkańców, dbając o podstawowe potrzeby in-
frastrukturalne i usługowe, nie zapominając o aspiracjach i no-
wych wyzwaniach takich jak oferta czasu wolnego, kryzys kli-
matyczny oraz zmiany demograficzne.

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawował Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpac-
ki. Mecenasem Konkursu „Podkarpacka Nagroda Samorządo-
wa” 2022 został Orlen Upstream.

UG Trzebownisko

Wójt Gminy Trzebownisko zwraca się z prośbą do miesz-
kańców gminy o racjonalne gospodarowanie wodą - ogra-
niczenie zużycia. 

Pojawiające się problemy z jej dostarczaniem wynika-
ją z jednoczesnego oraz nadmiernego poboru wody w celu 
napełnienia basenów ogrodowych, podlewania roślin itd.

Dziękuję z góry za zrozumie-
nie sytuacji i ograniczenie  

zużycia wody.
Lesław Kuźniar

Wójt Gminy Trzebownisko

Apel 
do mieszkańców 

Gminy trzebownisko
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inwestycJe

W dniu 24 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, le-
sław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na 
realizację zadnia inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg w gmi-
nie Trzebownisko – etap I obejmujący drogi w miejscowościach 
Jasionka, Zaczernie i Stobierna.

Wykonawcą powyższego zadania jest Miejskie Przedsię-
biorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., którą reprezentowali Pan 
Krzysztof Czech oraz Pani Dorota Iwaszek.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy:
1)  drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1851  

w Jasionce o dł. 117 m.b.,
2)  odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 

2718/1 w Jasionce o dł. 420 m.b.,
3)  odcinka drogi oznaczonej jako działka Nr ew. 2804/1  

w Jasionce o długości 260 m.b.,
4) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 

2848/1 w Jasionce o dł. 335 mb,
5)  drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 3904 i część 

3387 w Jasionce o łącznej długości 302 m.b.,
6)  odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 

4069 w Zaczerniu o dł. 285 m.b.,
7)  drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4226  

w Zaczerniu o długości 280 m.b.,

nowe inwestycje drogowe 

8)  odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 
4487 w Zaczerniu o dł. 85 m.b., jak również utwardzenie placu 
komunalnego na działce nr ew. 3314/1 w Jasionce oraz utwar-
dzenie placu komunalnego oznaczonego jako część działki nr 
ew. 1510 w Stobiernej.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od 
dnia podpisania umowy.
Całkowity koszt inwestycji: 1 467 733,67 zł brutto.

UG Trzebownisko

7 czerwca bieżące-
go roku w Urzędzie Gmi-
ny Trzebownisko, Lesław 
Kuźniar - Wójt Gminy Trze-
bownisko podpisał umo-
wę na realizację zadnia 
inwestycyjnego pn.: Roz-
budowa drogi gminnej 
108815 wraz z infrastruk-
turą techniczną, budowla-
mi i urządzeniami budow-
lanymi w miejscowości Za-
czernie, gmina Trzebowni-
sko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 
0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mo-
stu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana Wolmost 
z Rzeszów, którą reprezentował Pan zbigniew Wolan – Prezes Zarządu.

Most ma powstać w 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Całkowity koszt inwestycji: 8 663 206,77 zł.
realizowane zadanie zostanie dofinansowane z rządowego Fun-

duszu rozwoju dróg, gdzie wielkość dofinansowania wynosić będzie 50% 
kosztów kwalifikowanych.

Zakres zadania obejmuje między innymi:
• rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna,
• budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi,
• poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długo-

ści drogi,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetycz-

ną, wodociągową i kanalizacją sanitarną,
• budowę kanału technologicznego,
• budowę oświetlania drogowego.

UG Trzebownisko

kolejny most i droga 

Rusza kolejna inwestycja na terenie naszej gmi-
ny. W dniu 26 maja 2022 r. Wójt Gminy Trzebownisko  
Lesław Kuźniar podpisał umowę na przebudowę Domu 
Ludowego w Terliczce polegającą na remoncie części 
pomieszczeń wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, 
centralnego ogrzewania, klimatyzacją oraz utwardze-
nie powierzchni gruntu.

Wykonawcą zadania jest firma F.U.H. Ksara 
zbigniew Pastuła z siedzibą w Budach Głogowskich.

Zakres prac obejmuje m. in.: remont posadzek, ścian, 
stropu o konstrukcji stalowej, stropu o konstrukcji drew-
nianej, sufitów podwieszanych, elewacji, przebudowę in-
stalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, 
wykonanie instalacji klimatyzacji oraz ocieplenie coko-
łu, fundamentu i stropu nad parterem.

Całkowity koszt inwestycji to 458.871,66 zł. Ter-
min wykonania zadania wynosi 4 miesiące od dnia pod-
pisania umowy.

UG Trzebownisko

Rusza przebudowa 
Domu Ludowego 

w terliczce 

Dom Ludowy przed remontem w scenerii zimowej
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zDRowie

W dniu 12 czerwca 2022 r. w Jasionce pod patro-
natem Wójta Gminy Trzebownisko i Gminnego Ośrodka 
Kultury w Trzebownisku odbył się V Gminny dzień ra-
townictwa, który zorganizował Zarząd Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Jasionce. Z roku na rok impreza cieszy się 
coraz większą frekwencją i uznaniem wśród mieszkań-
ców i osób przyjezdnych. W tym roku udało nam się ze-
brać blisko 13 l krwi, która jest najcenniejszym darem jaki 
można podarować drugiemu człowiekowi. Pomysłodaw-
cą takiego formatu był Pan Sławomir Porada – Zastępca 
Wójta, który 5 lat temu zaproponował, aby zorganizować 
w Jasionce zbiórkę krwi i Piknik Strażacki. Od tego czasu 
impreza ta zagościła na stałe w Naszej Gminie. Ogromne 
podziękowania dla Wójta Gminy Pana Lesława Kuźniara, 
jego Zastępcy Pana Sławomira Porady, Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Trzebownisku, dla wszystkich jednostek 
OSP z terenu Gminy Trzebownisko i jednostki OSP Rze-
szów-Słocina, oraz KSRG Wysoka Głogowska, którzy nie 
pierwszy raz wspomagają Gminny Dzień Ratownictwa 
w Jasionce. Podziękowania dla Komendanta LSRG i Za-
rządu Portu Lotniczego, którzy wyrazili zgodę na przy-
jazd samochodu GCBA z Lotniska i Komisariatu Policji  
w Trzebownisku za zabezpieczenie imprezy. Na koniec 
wielkie wyrazy wdzięczności dla osób którzy oddali swo-
ją krew. Dzięki tak szlachetnym i wrażliwym ludziom jak 
krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowa-
nych operacji, ratowanie zdrowia i życia ciężko chorych, 
w tym poszkodowanych w wypadkach. Dziękujemy i za-
praszamy za rok.

Marcin Baran
W-ce Prezes ZGOSP w Trzebownisku

Radny Gminy Trzebownisko
Fot.: Joanna i Wojciech Błażej

V Gminny Dzień Ratownictwa w Jasionce
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histoRia

W listopadzie 1918 roku, po odzyskaniu nie-
podległości, przed tworzącymi się w Warsza-
wie władzami polskimi stanęło niezwykle trud-
ne zadanie polegające na scaleniu i ujednolice-
niu szkolnictwa prowadzonego dotąd w odrębny 
sposób we wszystkich trzech zaborach. Sprawą 
dość istotną stało się wprowadzenie obowiązku 
szkolnego. Zostało to dokonane stosownym de-
kretem z dnia 7 lutego 1919 roku. Kolejne decy-
zje Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego dotyczyły nowych planów i pro-
gramów nauczania. Wprowadzono m.in. naucza-
nie „rzeczy ojczystych”, którego celem było kształ-
towanie u uczniów postaw patriotycznych. Kwe-
stie dotyczące organizacji ustroju szkolnego regu-
lowane były na bieżąco poprzez tymczasowe roz-
porządzenia. Zatwierdzono m.in. funkcjonowanie 
szkół powszechnych 7, 5 i 4-oddziałowych. Szko-
ły realizujące program 7 oddziałów musiały za-
trudniać minimum trzech nauczycieli. Szkoła, któ-
ra zatrudniała dwóch pedagogów, była szkołą 5-od-
działową. Jeden nauczyciel mógł prowadzić szkołę 4-oddziałową. 
Ostateczny kształt ustroju polskiego szkolnictwa międzywojenne-
go zapisany został w ustawie o ustroju szkolnictwa z dnia 11 mar-
ca 1932 roku. Odnotowano w niej 7-letni obowiązek nauki i roz-
różniono trzy szczeble kształcenia w zakresie szkoły powszechnej.

Jak zapisano w zaczerskiej kronice szkolnej, w latach 1918-
1921 nauka w Zaczerniu odbywała się w systemie szkoły cztero-
klasowej. Od 1 września 1921 roku, zgodnie z okólnikiem kura-
toryjnym, rozpoczęto naukę według planu szkół pięcioklasowych. 
Rada Szkolna Powiatowa przeznaczyła ponadto do Zaczernia pią-
tego nauczyciela. We wrześniu 1922 roku nastąpiła jedna zmia-
na w obrębie kadry nauczycielskiej. Zatrudniony został Tadeusz 
Kloc, który zastąpił Wojciecha Guzka skierowanego na kurs slöj-
du do Krakowa. W roku szkolnym 1922/23 pięcioro nauczycieli 
prowadziło zajęcia w oparciu o plan szkół sześcioletnich. Z uwa-
gi na to, że w roku szkolnym 1923/24 
naukę podjęło mniej dzieci (155), wła-
dze szkolne zlikwidowały w Zaczerniu 
jeden etat nauczycielski, przenosząc 
wspomnianego już Tadeusza Kloca do 
szkoły na Tajęcinie. W Zaczerniu uczy-
li natomiast: kierownik szkoły Józef Ce-
bula, jego córka Ludwina, Eugenia Gu-
zek (z Peliców) i Jadwiga Ziemkowska. 
Szkoła pracowała w tym roku w sys-
temie szkół czteroklasowych. Rocz-
nik I i III prowadził oddzielnie jeden 
nauczyciel, rocznik V i VI prowadzone 
były wspólnie przez drugiego pedago-
ga. Pozostali nauczyciele prowadzili 
roczniki II i IV. W kolejnym roku liczba 
dzieci spadła do 130. Ludwina Cebu-
lówna została w związku z tym prze-
niesiona w październiku 1924 roku do 
Przewrotnego. Pozostała trójka nauczy-
cieli prowadziła po dwa roczniki, trzy-
mając się planu szkół trzyklasowych. 
W grudniu 1924 roku sytuacja uległa 
jeszcze większemu pogorszeniu, gdyż 
na emeryturę przeszedł wieloletni kie-
rownik zaczerskiej szkoły Józef Cebu-
la. Na jego miejsce nie został skierowa-
ny żaden nauczyciel i w związku z tym 
całość nauczania spadła na barki Ja-

szkoła w zaczerniu w latach 1918-1939 (część 4)

dwigi Ziemkowskiej i Eugenii Guzek-tymczasowej kierowniczki, 
a szkoła w krótkim czasie zeszła z planów szkół pięcioklasowych 
do rzędu szkół kierujących się planami szkół dwuklasowych. Ja-
dwiga Ziemkowska prowadziła oddzielnie rocznik I i III, zaś Eu-
genia Guzkowa rocznik II codziennie, a roczniki IV, V i VI co dru-
gi dzień. Roczniki te miały w sumie po 9 godzin tygodniowo. Po 
półroczu do Zaczernia skierowany został Emil Pezka i do końca 
roku szkolnego 1924/25 nauka prowadzona była trzema siłami 
nauczycielskimi. W kronice szkolnej odnotowano przy tym roku 
szkolnym jeszcze jeden smutny fakt, a mianowicie śmierć miej-
scowego proboszcza ks. Kazimierza Zawałkiewicza: „[Ks. Zawał-
kiewicz] zasługuje na wzmiankę na tym miejscu z tytułu bezin-
teresownego, a szczerego zajęcia się szkołą na Tajęcinie – przy-
siółku zaczerskiego – gdzie przeważnie dzięki jego staraniom wy-
budowano nową szkołę o jednej sali naukowej wraz z mieszka-
niem nauczyciela złożonem z 2 pokoi i kuchni. Prócz tego ofiaro-

wał szkole zaczerskiej piękną kolekcję 
owadów i całość historii biblijnej ob-
jętej 32. obrazami kolorowymi”. War-
to dodać, że proboszcz był także człon-
kiem Komitetu Oświatowego, który po-
wstał przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zaczerniu. Jednym z działań Komite-
tu było uruchomienie w dniu 11 listo-
pada 1921 roku biblioteki dysponującej 
180 woluminami. W tym samym 1921 
roku ks. Zawałkiewicz uruchomił w Za-
czerniu szkołę koszykarską, do której 
uczęszczało 21 młodzieży i zorganizo-
wał kurs pieczenia dla miejscowych ko-
biet. Był to pierwszy kurs tego rodzaju 
w Zaczerniu.

W roku szkolnym 1925/1926 do-
tychczasowe grono pedagogiczne po-
większyło się o czwartą siłę nauczyciel-
ską w osobie Heleny Pohorskiej przenie-
sionej tu ze szkoły w Trzcianie. Do szko-
ły uczęszczało 132 dzieci (przy 173 zo-
bowiązanych do nauki). Dzięki stara-
niom Rady Szkolnej Miejscowej, której 
przewodniczył Ludwik Smykała, oraz 
tymczasowej kierowniczki szkoły – Eu-
genii Guzkowej w budynku przeprowa-
dzono remont okien i drzwi. Ucznio-
wie szkoły w Zaczerniu wzięli również 
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w roku 1926 udział w akcji związanej ze 150. rocznicą ogłosze-
nia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Polacy po-
darowali wówczas narodowi amerykańskiemu niezwykły prezent. 
Było nim 111 tomów zawierających życzenia od 5,5 mln polskich 
obywateli. Wśród autografów znajdują się nie tylko podpisy pre-
zydenta Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsudskiego, ale także mi-
nistrów, posłów, urzędników ministerstw, członków instytucji pu-
blicznych i społecznych oraz zwykłych Polaków. W tomie 72, na 
stronach 69, 70 znalazło się sto podpisów uczniów szkoły zaczer-
skiej oraz podpisy kierowniczki – Eugenii Guzek i przedstawicie-
la Rady Szkolnej Miejscowej Ludwika Smykały. 

Od roku 1926 obowiązki kierownika zaczerskiej placówki 
oświatowej zaczął pełnić Stanisław Kluz, wcześniej kierownik 
szkoły w Kraczkowej. Jednocześnie Eugenia Guzek, na własną 
prośbę, przeniesiona została do Krasnego. Naukę w roku szkol-
nym 1926/1927 rozpoczęto 9 września. W szkole uczyło się sześć 
roczników prowadzonych przez trójkę nauczycieli: Helenę Pohor-
ską (klasa I i II), Jadwigę Ziemkowską (klasa III i IV) i Stanisława 
Kluza (klasa Vi VI). Lekcji religii udzielał proboszcz Jan Guzy. Jak 
odnotowano w kronice, frekwencja w jesieni i na wiosnę, szczegól-
nie na wyższych rocznikach była bardzo słaba, pomimo obowiąz-
ku szkolnego. Ilość wszystkich uczniów określono na 160 osób. 
Miesiące wakacyjne roku 1927 przyniosły gruntowną renowację 
budynku szkolnego (remont dachu i wieży zegarowej, wymiana 
rynien, malowanie budynku). Staraniem Rady Szkolnej Miejsco-
wej, szczególnie jej przewodniczącego – Ludwika Smykały ogro-
dzono także szkolny ogród nowym parkanem. 

Kolejne lata nie przyniosły zmian w składzie grona pedago-
gicznego. Do wybuchu wojny naukę prowadzili: Stanisław Kluz 
– kierownik szkoły oraz Helena Pohorska i Jadwiga Ziemkowska. 
Szkoła miała charakter szkoły II stopnia, a realizowano w niej pro-
gram z zakresu sześciu klas szkoły podstawowej. Zmienna była 
ilość uczniów, a zmiany te obrazuje poniższa tabela.

Małopolskie Tow. Rolnicze wystawę bydła i świń. Imieniem gmi-
ny witał i podał chleb i sól Panu Prezydentowi tutejszy wójt Jan 
Prusak, imieniem Kółka Rolniczego mówił prezes miejscowy pro-
boszcz ksiądz Jan Guzy, imieniem dziatwy szkolnej witała i wręczy-
ła bukiet kwiatów uczennica klasy IV Irena Kluzówna, imieniem 
dziatwy z ochronki Stefania Prusakówna. Pan Prezydent w otocze-
niu Swojej świty, wojewody, starosty rzeszowskiego i okolicznego 
ziemiaństwa zwiedził wystawę, następnie poproszony wstąpił do 
sali Spółki mleczarskiej i wpisał się w księgę pamiątkową. Prze-
chodząc obok szkoły, zwrócił na nią uwagę, że jest bardzo okaza-
ła, co świadczy, że po jej wyglądzie można poznać kulturę wsi. Na 
przybycie Pana Prezydenta udekorowano pięknie szkołę wieńca-
mi, do wszystkich okien sprawiła Rada Szkolna miejscowa skrzyn-
ki na kwiaty, kwiaty zaś darował p. Jędrzejowicz Jan”.

Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego 1929/1930 poprzedzo-
ne zostało wyborem nowej Rady Szkolnej Miejscowej, który miał 
miejsce w lipcu. Przewodniczącym obrano wówczas Jana Bieńka, 
zaś członkami Jana Skałę i Franciszka Prusaka. Zmiany pojawiły 
się także w programach nauczania. Było to spowodowane refor-
mą ministerialną, która zrównała niższe gimnazjum co do udzie-
lanych wiadomości z klasami V, VI i VII szkół powszechnych. Tak 
więc uczeń po ukończeniu klasy VII przechodził do czwartej kla-
sy gimnazjalnej. Zredukowano też w klasach starszych część wia-
domości z matematyki, przyrody i geografii, a zastąpiono je wia-
domościami przekazywanymi dotychczas w klasach młodszych.

Jednym z ważniejszych wydarzeń kolejnego roku szkolnego 
(1930/1931) była organizacja obchodów 100. rocznicy wybuchu 
powstania listopadowego. Wydarzenie to zostało poprzedzone za-
łożeniem w Zaczerniu Związku Strzeleckiego. Inicjatorem wszyst-
kich działań był kierownik szkoły Stanisław Kluz. 

Kolejny rok nauki nie przyniósł, jak odnotowano w Kroni-
ce, wydarzeń godnych większej uwagi. Zaznaczono jednakże, że 
szkoła zaczerska była miejscem zjazdu regionalnego Związku Mło-
dzieży Ludowej, na który przybyło 258 osób. Wśród gości zapro-
szonych znaleźli się też m. in. starosta powiatowy, burmistrz Rze-
szowa Roman Krogulski, posłowie na Sejm Wójtowicz i Sieradz-
ki. W roku 1933, w sierpniu, dokonano też nowych wyborów do 
Rady Szkolnej Miejscowej. Na jej czele stanął Jan Skała, zastępcą 
mianowano Wincentego Polaka, a członkami zostali Franciszek 
Skała, Józef Kloc (delegat z Tajęciny) oraz kierownik szkoły Sta-
nisław Kluz. Co ciekawe, w kronice przemilczana została śmierć 
pierwszego, wieloletniego kierownika szkoły Józefa Cebuli. To 
smutne wydarzenie miało miejsce 4 sierpnia 1933 roku. Ten za-
służony dla Zaczernia społecznik, organizator sklepu Kółka Rolni-
czego i mleczarni, a przede wszystkim zatroskany o dzieci i mło-
dzież pedagog pochowany został 7 sierpnia 1933 roku na zaczer-
skiej nekropolii. W zapisach z roku 1933/1934 odnotowano nato-
miast obszerny passus poświęcony zmarłemu wizytatorowi szkol-
nemu Michałowi Mrozowi oraz relację ze zjazdu chórów Związku 
Młodzieży Ludowej i Związku Strzeleckiego. Miejscem spotkania 

Rok szkolny ilość uczniów
uczęszczających

1927/28 156
1928/29 156
1929/30 157
1930/31 181
1931/32 192
1932/33 188
1933/34 193
1934/35 172
1935/36 158
1936/37 163
1937/38 178
1938/39 148

Źródło: AZSZ, Kronika szkolna.

Sporządzając notatkę 
dotyczącą roku szkolnego 
1928/29, kierownik szko-
ły zauważał: „W miesią-
cach wrześniu i paździer-
niku frekwencja bardzo li-
cha z powodu nie ściągania 
przez gminę grzywien za 
nieposyłanie dzieci”. Przy-
czyn absencji należy upa-
trywać w fakcie, że miesią-
ce te to jeszcze okres inten-
sywnych prac polowych, 
w które dzieci były angażo-
wane. W lutym 1929 naukę 
w szkole musiano przerwać. Tym razem powodem były mrozy do-
chodzące do -45. Wśród najważniejszych wydarzeń, jakie stały się 
udziałem społeczności szkolnej w roku szkolnym 1927/1928, od-
notować należy wizytację szkoły przez inspektora szkolnego Mi-
chała Mroza oraz wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwow-
skiego Piątkowskiego. W roku szkolnym 1928/1929 zaczerscy 
uczniowie włączyli się w akcję sadzenia drzew. Przy tzw. „Księżej 
Szkotni”, czyli drodze prowadzącej na Tajęcinę, posadzono 36 lip, 
a w ogrodzie szkolnym jabłonie i grusze. Ważnym wydarzeniem 
były obchody dziesięciolecia odzyskania niepodległości, w które 
prócz uczniów zaangażowali się także członkowie Koła Młodzie-
ży założonego przez kierownika szkoły. 

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły 
w dwudziestoleciu była wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Ignacego Mościckiego w dniu 19 lipca 1929 roku (fot. powy-
żej). Tę doniosłą uroczystość tak przedstawiono w kronice szkol-
nej: „Była to niezwykle podniosła uroczystość i zarazem zaszczyt 
dla gminy tutejszej, że jedna została wybrana na ten cel z pośród 
gmin powiatu rzeszowskiego. W dniu tym urządziło Okręgowe 
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około 300 osób ponownie stała się zaczerska szkoła. Kronikarz 
odnotował także tragiczną powódź z roku 1934, która szczegól-
nie dotknęła południe Polski. 

Sporym utrudnieniem dla pracy zaczerskiego nauczycielstwa 
było niedoinwestowanie oświaty, na które Stanisław Kluz skar-
żył się w zapisach z roku 1935. W szkole, poza zakupieniem opa-
łu i opłaceniem stróża, nie wykonano żadnych prac remontowych, 
o które prosił kierownik. Brak było także najkonieczniejszych 
sprzętów szkolnych i pomocy naukowych. Winę za ten stan rze-
czy ponosił, w opinii kronikarza, Zarząd gminy zbiorowej w Trze-
bownisku. Niestety, w kolejnych latach okresu międzywojennego 
sytuacja ta nie uległa poprawie.

Szczególnym wydarzeniem, w którym szkoła zaczerska za-
znaczyła swój udział, było wzniesienie pomnika upamiętniające-
go zaczernian poległych w I wojnie światowej. Inicjatorem dzia-
łań był prezes zaczerskiego „Strzelca” Stanisław Rząsa. Patronat 
nad przedsięwzięciem objął Jan Jędrzejowicz, prace nadzorował 
kierownik szkoły Stanisław Kluz. Uroczystość poświęcenia mia-
ła miejsce w dniu 26 września 1937 roku, a uczestniczyli w niej 
m.in.: starosta Lasocki, płk Kunachowicz, ppłk Siuda i mjr Ochę-
duszko z garnizonu rzeszowskiego, podinspektor straży pożar-
nych Wieroński, delegaci Związku Legionistów, dziatwa szkolna 
i licznie zgromadzeni zaczernianie. Mszę odprawił sokołowianin 
ks. Karol Ożóg, katecheta szkół rzeszowskich, poświęcenia pomni-
ka dokonał proboszcz miejscowy ks. Jan Guzy. Pomnik stanął na 
skraju ogrodu szkolnego, przy ulicy. Zezwolenia udzielił Inspek-
torat Szkolny w Rzeszowie w dniu 6 lipca 1937 roku. Tak wyda-
rzenie to zostało opisane w czasopiśmie „Zew Rzeszowa”: „Pięk-
ne chwile przeżywało Zaczernie w niedzielę 26 września bieżą-
cego roku. W dniu tym doprowadziło do skutku swe zamierzenia 

poczęte jeszcze w 1925 roku kiedy to pan Stanisław Rząsa rzucił 
myśl uczczenia pomnikiem Zaczernian poległych w Wielkiej Woj-
nie. Zaczęła się mozolna praca; protektorat nad nią objął marsza-
łek Jan Jędrzejowicz, kierownikiem jej i duszą był dyrektor szko-
ły Stanisław Kluz. Mimo różnych, nieraz trudnych do pokonania 
przeszkód komitet budowy dopiął celu. 

Wieś udekorowana festonami i flagami państwowymi po-
witała przybyłych do Zaczernia dostojników i gości z Rzeszowa 
z godnością i powagą. Poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Jan 
Guzy, opiekun i promotor pracy społecznej. Przemówienia wy-
głosili: pan Starosta, podpułkownik Siuda i dyrektor Kluz imie-
niem komitetu budowy pomnika, zaś imieniem tamtejszej lud-
ności Ludwik Smykała, legionista. Ten ostatni mówca, wskazując 
na krew przelaną przez tych, których nazwiska znajdują się na 
pomniku – legionistów, żołnierzy armij zaborczych i tych, którzy 
już w armii polskiej Niepodległości bronili, wezwał zebranych, by 
wszystkie swe siły zgodnie oddali Ojczyźnie i w tym duchu wy-
chowywali swoje dzieci”

Na przestrzeni lat uczniowie świętowali też kolejne roczni-
ce uchwalenia konstytucji 3 Maja i odzyskania niepodległości, 
dni imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, a od roku 1935 brali 
udział w uroczystości żałobnej na okoliczność jego śmierci. Dzia-
twa szkolna włączyła się w przygotowanie wizytacji biskupiej. Kil-
kakrotnie organizowane były w zaczerskiej szkole kursy dokształ-
cające dla dorosłych. Prowadzili je: Stanisław Kluz, Helena Pohor-
ska i Jadwiga Ziemkowska. Te działania podejmowane przez szko-
łę i pracujących w niej nauczycieli i sytuujące zaczerską placów-
kę oświatową w gronie ważnych dla wsi instytucji kulturalnych 
przerwane zostały w dniu 1 września 1939 roku. 

Ewa Kłeczek-Walicka
Fot. zbiory Muzeum w Zaczerniu, archiwum autora

Najcenniejsze dziedzictwo tej ziemi: anny, Marie, Ka-
tarzyny, Janowie, Wojciechowie, Januszowie… 

Statystyki USC w Trzebownisku nie budzą wątpliwości – 
wśród obywateli gminy dominują Nowakowie. Dane na 23 maja 
2022 roku: liczba mieszkańców gminy – 22844, nazwisko No-
wak nosi 307 osób. Nowakowie stanowią najliczniejszą populację 
wśród mieszkańców Łukawca (80), Stobiernej (79) i Nowej Wsi 
(37), w pozostałych sołectwach są także blisko czołówki. Tak jest 
dzisiaj, tak było również w ub. stuleciach. Potwierdzają to m.in. spi-
sy parafian z terenu Łukawca, Łąki i Terliczki (pierwszych wpisów 
dokonano w roku 1843), sporządzone przez ks. Franciszka Nowic-
kiego, później w miarę systematycznie aktualizowane przez ko-
lejnych plebanów. Z dokumentów tych dowiadujemy się, że w po-
łowie XIX wieku w Łukawcu, obok Nowaków, dominowali Lecho-
wie, Więckowie i rodziny Misiów. W spisie łąckim najczęściej spo-
tyka się także takie nazwiska jak: Piekło, Wilk, Dubiel, Ciasnocha, 
Barszczewski, Sierżęga. W spisie sąsiedniej Terliczki w oczy rzu-
ca się wielość nazwisk Pieczonków i Pietraszków. 

Wracając zaś do XXI wieku. Nazwisko Nowak jest najbardziej 
popularnym w całym kraju. Nosi go 202 tys. osób. W następnej ko-
lejności ranking ogólnokrajowy odnotowuje: Kowalska/Kowal-
ski – 136 tys., Wiśniewska/Wiśniewski – 109 tys., Wójcik – 98 tys. 
Jeśli pozycja Nowaków jest faktycznie nie do zakwestionowania 
również w gminie Trzebownisko, to kolejne nazwiska z czołów-
ki listy ogólnopolskiej, w naszej gminie zajmują dalsze miejsca. 
Przykładowo, „sztandarowi” Kowalscy reprezentowani są w gmi-
nie Trzebownisko jedynie przez 28 osób. 

 toŻSaMoŚć oSadzoNYCH Nad CzarNĄ i WiSŁoKieM 
Z dostępnych dokumentów i źródeł wynika, że niektóre na-

zwiska charakterystyczne dziś dla ziem nad Wisłokiem, Czarną 
i Świerkowcem nosili już nasi prapraprzodkowie – założyciele po-
szczególnych osad i wsi zlokalizowanych na terenie obecnej gmi-
ny Trzebownisko. Wedle starych kronik, wśród Mazurów – osad-
ników przeniesionych przez króla Kazimierza Wielkiego z pól Ma-
zowsza na ziemie Łąki czy Łukawca, dominowały takie nazwiska 
jak: Głowiak, Dragan, Lech, Michałek, Rogala, Wiercioch, Tomaka, 
Jałówka. Natomiast kronikarz Zaczernia Stanisław Rząsa ustalił, 
że osadnicy sprowadzeni nad Czarną wywodzili się z Sandomier-
skiego; w połowie XIV wieku liczba mieszkańców w osadzie za-
pisanej w ówczesnym dokumencie jako Saczyrno wynosiła około 
150 dusz. Pierwsze chaty stanęły w okolicach miejsca nazwanego 
później Podkościół oraz w miejscu późniejszego browaru, na tzw. 
Budach. W swej kronice Rząsa odnotował: Jan Pakosławic, właści-
ciel całej okolicy od roku 1354 osiedlił na Budach kolejnych 14 ro-
dzin chłopskich (…) Między nimi spotykano takie nazwiska jak: Cie-
śla, Bieniek, Rząsa, Stopa, Kloc, Skała…

Trudno natomiast dociec, jakie imiona nosili nasi osadnicy 
Trudno to wiarygodnie stwierdzić, bo zapisów na ten temat brak. 
Wielu zapewne, przy wyborze imienia dla swego potomka wzoro-
wało się na zwyczajach panujących w rodzinach właścicieli dwo-
ru czy folwarku. Jedną z takich zasad był zwyczaj, że najstarszy 
syn nosił zwykle imię ojca. Tak nazywano najstarszych potomków 
męskich w rodzie Pakosława, założyciela rodu Rzeszowskich. Nie-
mal wszyscy nosili imię Jan. Inne popularne imiona męskie ludzi 

Ranking nazwisk i imion mieszkańców 
Gminy trzebownisko
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z kręgu ówczesnych oligarchów: Andrzej, Krzysztof, Łukasz, Stani-
sław. Imiona żeńskie to zwykle: Anna, Teresa, Agnieszka, Katarzy-
na. W cytowanym wcześniej spisie parafian łąckich datowanym na 
połowę XIX wieku, najczęściej wymieniane imiona męskie brzmią: 
Jan, Antoni, Walenty, Józef, Stanisław, zaś wśród kobiet: Maryanna 
(w zaborze austriackim to była wówczas urzędowa forma imienia 
Maria), Katarzyna, Agnieszka, Zofia.

 
WSPÓŁCzeSNY raNKiNG NazWiSK i iMioN
Jak już wspomniałem, najczęściej spotykane w naszej gmi-

nie nazwisko brzmi Nowak. W aktualnych rejestrach Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Trzebownisku występuje ono 307 razy. W dalszej 
kolejności na rankingową listę wpisać należy osoby o nazwiskach: 
Lech – w całej gminie nosi je 277 osób, Porada – 248, Kloc – 190, 
Bieniek – 134, Gancarz – 130, Poźniak – 125, Cieśla – 118, Bereś – 
110, Kuźniar – 108, Nędza – 102, Chmiel – 107. Na dalszych miej-
scach uplasowali się: Pustelak, Mazur, Tomasik, Bojda, Pieczonka, 
Pietraszek, Rząsa, Miś, Wisz, Dworak, Polak – w każdym przypad-
ku jest to co najmniej 80 wpisów. 

Każde sołectwo ma swoich „faworytów”. Nowakowie – powtó-
rzę raz jeszcze – zdecydowanie dominują w Łukawcu, Stobiernej 
i w Nowej Wsi. W Jasionce najwięcej jest Guzków (73), zaś w Wól-
ce – Lechów (123). W Zaczerniu miesz-
ka m.in. 86 osób o nazwisku Porada i 84 
– Bieniek, w Terliczce - także Porada 
(18) i Robak (16). W Stobiernej tuż za 
Nowakami (79) uplasowali się miesz-
kańcy o nazwisku Nędza (78). W Trze-
bownisku wciąż dużo mieszka Bere-
siów (60) i Poradów (54), w Łące nato-
miast m.in. Gancarzów (35) i Gawłów.

A jak wygląda statystyka imion? 
Panie z trzebowniskiego USC wyszu-
kały w aktualnych rejestrach kompu-
terowych aż 607 mieszkanek o imieniu 
Anna. W dalszej kolejności na rankingo-
wej liście znalazły się: Marie (576), Ka-
tarzyny (368), Małgorzaty (327), Zofie 
(277), Joanny (258), Aleksandry (234), 
Ewy (183), Danuty (152), Maje (103). 
Wśród imion męskich najbardziej po-
pularny jest oczywiście Jan (302). Na 
kolejnych miejscach: Wojciech (227), 
Janusz (184), Adam (176), Józef (171), 
Tadeusz (146), Zbigniew (142), Antoni 
(118), Ryszard (109), Franciszek (106).

Każda dekada ma swoich fawory-
tów i ulubieńców, również w sferze imion. Rok 1990 należał do Mate-
uszy; takie imię nadano aż 21 noworodkom płci męskiej urodzonym 
w 1990 roku na terenie naszej gminy. Dwunastu chłopców otrzyma-
ło imię Damian, a 11 – Krzysztof. Tego też roku, w rodzinach z terenu 
naszej gminy przyszło na świat m.in. 15 dziewcząt dla których wy-
brano imię Anna, dla 13 – Agnieszka, dla 12 – Justyna. W XXI wieku 
powróciła nad Wisłok moda na niektóre imiona sprzed dziesięciole-
ci. W roku 2000 aż 14 chłopców nazwano Jakub, popularne stały się 
Julie (11) i w takim samym stopniu Maje. Dla 9 dziewczynek wybra-
no imię Aleksandra, dla 8 chłopców – Szymon. Przybyło 7 Michałów 
i 7 Zuzann. W 2021 roku urodziło się 257 dzieci, w tym 136 dziew-
czynek i 121 chłopców. Chyba na trwałe zadomowiła się moda na 
imiona przodków; najliczniejsza „drużyna” męska z ub. roku, bo li-
cząca aż 10 maluchów, reprezentuje imię Jan. Nieco mniejsze są re-
prezentacje Franciszków i Filipów (po 7 maluchów), Leonów, Niko-
demów i Jakubów (po 5). Dla dziewczynek wybrano: dla 11 – imię 
Lilianna, dla 7 – Milena, Przybyło ponadto 6 maleńkich Zofii i – po 
tyle samo – najmłodszych „pań” o imionach: Emilia, Klara, Julia, Lena 
i Pola. Pięciu dziewczynkom w ubr. nadano imię Zuzanna, czterem – 
Wiktoria. Przybyły nam też cztery Marceliny.

 

rdzeNNe KUMoSY i ŻYt-
NioKi – JUŻ W zdeCYdoWaNeJ 
MNieJSzoŚCi

Kiedy inne środowiska martwią 
się faktem „kryzysu demograficznego”, 
bo rodzi się tam mniej mieszkańców 

niż umiera, społeczność gminy Trze-

W USC w Trzebownisku honorowe miejsce na półce jednej z szaf 
zajmują parafialne księgi metrykalne mieszkańców z datami uro-
dzin a także zaślubin oraz zgonów. Prowadzili je plebani, oddziel-
nie dla każdej wsi. Obejmują one wydarzenia od końca XIX wieku 
do roku 1945. Do tego czasu były to jedyne wiarygodne dokumen-
ty poświadczające stan cywilny mieszkańców danej wsi. W 1949 
roku parafialne księgi metrykalne przekazano do USC. Od tej pory, 

urzędy te mają wyłączność na wda-
wanie stosownych zaświadczeń doty-
czących urodzin, małżeństw i zgonów 
obywateli… Obok tekstu artykułu udo-
stępniam ponadto fotografie innych in-
teresujących dokumentów osobowych, 
dziś już rangi historycznej, dotyczących 
naszych ziomków. Jest to paszport Zofii 
Tomaki z roku 1917, karta meldunko-
wa dla Maryi Kuźniar wydana w 1916 
roku przez trzebowniski Urząd Gmin-
ny, a także wyciąg z metryk sporządzo-
ny w 1912 roku przez ks. Józefa Stafie-
ja, plebana w Staromieściu, dla rodzi-
ny Kuźniarów z Trzebowniska. 
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bownisko rośnie w siłę. Nieprzerwanie od lat, rok po 
roku, zwiększa się populacja mieszkańców wszystkich 
10 sołectw naszej gminy. Dziś liczba ludności to 22844 
osoby, w tym 11621 kobiet i 11223 mężczyzn. Patrząc 
z historycznej perspektywy – w okresie minionych 
stu lat społeczność gminy zwiększyła się dwukrotnie; 
punktem odniesienia do tej statystyki są dane zawar-
te w pierwszym powszechnym spisie ludności prze-
prowadzanym w 1921 roku w wolnej RP. W ubr. liczbę 
4 tys. mieszkańców przekroczyło Zaczernie. Wcześniej, 
Tajęcina – najmniejsze do tej pory sołectwo, wyprze-
dziło Terliczkę; aktualne dane to odpowiednio – 358 
mieszkańców i 302. 

Jakie jest źródło owej demograficznej dynamiki 
obserwowane w gminie Trzebownisko? To proste – 
gmina oraz jej władze samorządowe oferują znakomi-
te, konkurencyjne wobec innych środowisk warunki do 
godnego życia i godziwej pracy. Stało się to możliwe 
dzięki rozbudowie nowoczesnej infrastruktury komu-
nalnej, komunikacyjnej oraz sportowo – rekreacyjnej. 
A co najważniejsze – firmy działające w obrębie gminy – głównie 
w ramach przylotniskowej strefy ekonomicznej – gwarantują in-
tratne zatrudnienie. W tej sytuacji, w poszczególnych sołectwach, 
jak grzyby po deszczu, rosną nowe osiedla mieszkaniowe. W nowe 
domy inwestują również ci, którzy kilkanaście lat temu wyjechali 
za pracą na Zachód, i dziś z oszczędnościami wracają do rodzin-
nego gniazda. Jeszcze więcej jest osób napływowych, którzy zde-
cydowali się świadomie wybrać teren gminy Trzebownisko, tutaj 
osiąść na stałe i właśnie nad Wisłokiem, Czarną czy Świerkow-
cem wznosić swój nowy dom. 

W poprzednim numerze Gazety Gminnej zaprezentowałem 
drogę życiową oraz artystyczną Kazimierza Pustelaka, rodem 
z Nowej Wsi. Ten znakomity artysta, jeden z najwybitniejszych te-
norów polskiej sceny operowej, znany i ceniony na świecie, zmarł 
w grudniu ubr. w wieku 91 lat.

Maestro w licznych wywiadach i wspomnieniach wielokrot-
nie nawiązywał do swego wiejskiego pochodzenia oraz lat dzie-
ciństwa i młodości spędzonych nad Czarną. Już po opublikowaniu 
pierwszego mego artykułu o Pustelaku, w Muzeum Regionalnym 
w Zaczerniu natrafiłem na niezwykłe wydawnictwo sprzed 25 lat. 
Otóż, z okazji spotkania z ziomkami w zaczerskim Domu Kultury, 
urządzonym 20 lipca 1997 roku, w związku z jubile-
uszem 40-lecia pracy artystycznej naszego wybitnego 
tenora, zaczerskie Muzeum Regionalne wydało skrom-
ny zeszycik przygotowany i powielony z inicjatywy Sta-
nisława Rząsy. Znalazły się w nim m.in. osobiste wspo-
mnienia Maestro spisane przez Marię Lech. Oto frag-
menty tej opowieści.

Z wielkim sentymentem wracam do pięknego, peł-
nego uroku zakątka na Kozicach w Nowej Wsi. Okazałej, 
chłopskiej zagrody, domu mojego dzieciństwa nie ma od 
1941 roku. Dom i zabudowania zostały rozebrane w cią-
gu trzech dni na polecenie Niemców, którzy poszerza-
li teren lotniska. Ale to piękno pierwszego rodzinnego 
gniazda pozostało do dziś w mojej duszy. Zabudowania 
były oddalone od wsi o jakieś 300 – 400 metrów. W du-
żym obejściu królował dom z dwoma izbami i kuchnią, 
stała stodoła i stajnia, szumiały olbrzymie lipy, a z boku 
usadowił się staw otoczony drzewami. Dziś wydaje mi 

Raz jeszcze o kozicach i dzieciństwie maestro Pustelaka
się, że już nigdy potem nie jadłem tak smacznych owoców jakie były 
w naszym, przydomowym sadzie – gruszek czerwonych w środ-
ku, malin owocujących do pierwszych mrozów i białych porzeczek. 
Ten sad to dzieło dziadka Bieńka, który był zapalonym sadowni-
kiem i pszczelarzem. Ocaliłem od zapomnienia zapachy i dźwięki 
tych lat – woń ziół porastających łąki i pola, lasu, który był nieopo-
dal, szum drzew, widok saren podchodzących pod dom (stąd na-
zwa Kozice), brzęczenie pszczół w pasiece i trzmieli na miedzach. 
W to wszystko wpisany był rytm chłopskiego życia, który wyzna-
czały pory roku i ziemia. Rodzinny dom i jego atmosferę tworzyli 
przede wszystkim ludzie – Rodzice, Dziadkowie, brat.

To wszystko sprawia, że wśród obywateli gminy obniża się 
odsetek mieszkańców związanych z tą ziemią od pokoleń. Oce-
nia się, przykładowo, że rodowici mieszkańcy Trzebowniska to 
dziś już tylko jedna trzecia całej populacji sołectwa. Myślę jed-
nak, że Kumosy – jak dawniej nazywano rodowitych mieszkań-
ców tej wsi – nie mają o to do nikogo pretensji. Podobnie jak Żyt-
nioki w Zaczerniu, Suchajcorze w Nowej Wsi, Bobiorze w Łukaw-
cu czy Grzybiorze w Wólce Podleśnej. Takie są prawa rozwoju. Sta-
ry, gwarowy język też przechodzi do historii…

Ryszard Bereś
Fot. UG Trzebownisko 
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Potem był pobyt w Zaczerniu do 1949 roku, tamtejsza szkoła, 

koledzy i rzeszowskie gimnazjum. Zmiana miejsca zamieszkania 
nie oznaczała zupełnego zerwania więzi z Nową Wsią. Tam wciąż 
pozostała część rodzinnego gospodarstwa i tam od wiosny do jesie-
ni pędziło się codziennie z Zaczernia krowy. Proszę się nie dziwić, 
ale na Kozicach zaczynałem też swoją artystyczną „karierę” – ćwi-
czyłem glos wyśpiewując w głąb studni znane mi piosenki, a głos 
niósł się tak doskonale, że okoliczni mieszkańcy podśmiechiwali 
się ze „śpiwoka”. Na brzmienie mego głosu zwracali uwagę miej-
scowi nauczyciele – Tadeusz i Maria Kloc, Helena Pohorska, ks. Mi-
chał Dobrzański. Wykonywałem więc solówki w szkolnych przed-
stawieniach i oczywiście w chórze. (…)

Wdzięczny jestem losowi, że tak pokierował moim życiem. Mo-
głem pracować w wyuczonym i zarazem wymarzonym zawodzie, 
występować w znakomitych teatrach operowych i na estradach 
koncertowych, współpracować z wybitnymi dyrygentami i reżyse-
rami, a przede wszystkim ze znakomitymi śpiewakami, Wdzięcz-
ny jestem publiczności za okazaną mi serdeczność i uznanie. I za 
to pragnę dziś wszystkim serdecznie podziękować z okazji czter-
dziestolecia pracy artystycznej….

RankinG nazwisk i imion mieszkaŃcÓw Gminy tRzebownisko

 W zeszyciku z którego cytuję powyższe fragmenty znalazł się 
też, specjalnie napisany na okazję spotkania z Kazimierzem Puste-
lakiem, wiersz autorstwa Stanisława Rząsy. Poeta nadał mu tytuł 
„Szczęście”. Ponieważ wiersz ten nie znalazł się w żadnym innym 
zbiorze, pozwolę sobie go również zacytować.

Wiatr szczęście niesie po ziemi,
Jak piórko lekko unosi.
Raz zbliży, to znów oddali,
Może do kogoś się wprosi.
I chodzi targane wiatrem
Szuka ciepła i miłości.
Chętnie do Ciebie by weszło,
By podać trochę radości.
To człowiek jest stwórcą szczęścia,
I człowiek je chowa i karmi.
I ono jest mu posłuszne,
Ono chce pozostać z nami.

 Oprac. Ryszard Bereś
Fot. zbiory Muzeum w Zaczerniu

 Ostatnie lata z powodu pandemii nie obfitowały w zbyt wie-
le wydarzeń kulturalnych. Dlatego, gdy tylko nadarzyła się oka-
zja, Zespół Piosenki i Tańca „PROMYKI” zapragnął rozpalić serca 
i wyobraźnię okolicznej publiczności pokazem swoich talentów.

W dniu 23 kwietnia 2022 r. w Domu Ludowym w Trzebowni-
sku zaproszeni goście oraz wszyscy chętni mogli podziwiać swo-
je pociechy, wykonujące układy taneczne, zainspirowane tradycją 
i kulturą ludową. Mali artyści prezentowali nie tylko swoje umie-
jętności taneczne, lecz także talenty wokalne – każdy taniec ludo-
wy był okraszony tradycyjną przyśpiewką z morałem. Wykonaw-
cy włożyli ogrom pracy i serca, co zostało wynagrodzone przez łzy 
wzruszenia, salwy śmiechu i brawa licznej widowni. Koncert moż-
na uznać za pełny sukces, a radość rodziców i dziadków z występu 
najmłodszych reprezentantów rodziny była bezcenna.

 Przypomnijmy, że Zespół Piosenki i Tańca „PROMYKI” dzia-
ła pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku 
od 2015 roku i bierze udział we wszystkich lokalnych wydarze-
niach kulturalnych. W skład zespołu wchodzą 2 grupy – pierwsza 
to dzieci w wieku od 4 do 6 lat, które 23 kwietnia wykonywały 
układy estradowe do piosenek dziecięcych. Druga grupa to dzie-
ci starsze, od 7 do 10 lat. W ich wykonaniu publiczność mogła po-
dziwiać m. in. krakowiaka oraz zabawy z regionu rzeszowskiego. 
Piosenki „Wysłała mnie babka na górę po jabłka” czy „Dwie Ma-
rysie” z powodzeniem nuciła cała sala jeszcze długo po występie!

kolorowa kultura
 Takie wydarzenie to świetne otwarcie świata kultury w Gmi-

nie Trzebownisko. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w tego 
rodzaju występach, ponieważ nie tylko niosą radość i zabawę, lecz 
przede wszystkim są źródłem wiedzy i informacji o pięknej, kolo-
rowej przeszłości naszego regionu. Winniśmy jak najczęściej po-
kazywać ludowe tradycje i obyczaje, gdyż nie można wstydzić się 
tych „czerwonych korali” – stąd się wywodzimy, takie są nasze 
korzenie. Niech więc w świat niesie się głośno rzeszowska przy-
śpiewka, a na wietrze wesoło fruwają kolorowe wstążki!

Tekst i fot. Anna Płonka
Instruktor, choreograf GOK

kuLtuRa
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Centrum Kultury i Sztuki w Łące pragnie 
inspirować lokalną społeczność i zachęcać do 
rozwijania się przez sztukę, dlatego w marcu 
2022 r. uruchomiło nową ofertę programową. 
To cykl zajęć artystycznych, skierowanych do 
wszystkich – czyli bez bariery wiekowej. Na-
bór prowadzony pod hasłem: „Poczuj radość 
tworzenia, wiek nie ma znaczenia” pokazał, że 
w naszej Gminie jest mnóstwo osób chcących 
rozwijać się artystycznie i poznawać ludzi o po-
dobnych zainteresowaniach.

Napięty harmonogram zajęć był realizowa-
ny w następujących grupach: Malarstwo Mło-
dzież, Malarstwo Dorośli, Rzeźba Dorośli, Stre-
et art / graffiti, Grafika artystyczna, Rysunek, 
Ceramika Młodzież, Ceramika Dorośli, Sztuka 
dla Starszaka, Sztuka dla Przedszkolaka.

Stary Spichlerz swoim klimatem z pewno-
ścią sprzyja wenie twórczej, a wiosenna pogo-
da otwiera przed uczestnikami nowe możli-
wości. W przypadku zajęć z Malarstwa to np. 
możliwość skorzystania z terenów zielonych 
wokół budynku CKiS i wzięcia udziału w lek-
cji w plenerze. Podobnie w przypadku zajęć 
z graffiti – używanie farby w sprayu na świe-
żym powietrzu to naprawdę wielka frajda dla 
uczestników.

„Lekcje sztuki Dla wszystkich” 
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Cykl „Lekcje Sztuki dla Wszystkich” kończy się w czerwcu, jednak zajęcia 
wrócą już we wrześniu i będą kontynuowane jako zajęcia stałe podczas trwa-
nia roku szkolnego. Odbywają się one za symboliczną opłatą, dla mieszkańców 
Gminy Trzebownisko jest przewidziana 50%-towa zniżka. Mało tego, jeżeli 
ktoś zdecyduje się uczęszczać na większą ilość zajęć, wartość opłaty nie wzra-
sta – jest ona taka, jak za jedne zajęcia. 

Nowy nabór już wkrótce. 
Bieżące informacje najlepiej śledzić na fanpage’u Centrum Kultury i Sztu-

ki czyli tutaj: www.facebook.com/ckislaka oraz na stronie: www.ckislaka.pl.
Tekst i fot. CKiS w Łące
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Kolejna przestrzeń Starego Spichlerza w Łące doczekała się nowego ży-
cia. Część piwnic tego zabytkowego budynku, w którym obecnie mieści się 
Centrum Kultury i Sztuki, została zaadaptowana pod działanie Spichlerzo-
wej Kawiarenki.

Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 26 maja, kiedy wieczór uświetnił 
Pan Wojciech Pelczar recytując swoje wiersze, głos zabrał również szczegól-
ny gość – Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar. Nie obyło się też bez 
muzyki na żywo. 

Piątek – 27 maja – miał na celu świętowanie z okazji Dnia Matki więc 
upłynął pod znakiem spotkania w kobiecym gronie – rozmowy z konsultant-
kami Avon okazały się bezcenne.

Jak się okazuje klimat starego Spichlerza podoba się odwiedzającym. Go-
ści witają… spichlerzowe szczurki – namalowane na ścianach tuż obok wej-
ścia. Niewielkie pomieszczenia Kawiarenki są przytulne, uroku dodaje panu-
jący tutaj półmrok otulony światłem klimatycznych latarenek, rzeźby oraz 
snująca się w tle muzyka z gramofonu. 

Można tu zatrzymać się na pyszną kawę, herbatę parzoną w imbryku – 
w Menu oddzielna Karta Herbat – czy skosztować słodkich rarytasów. W za-
sięgu ręki są też magazyny artystyczne.

To nie koniec. Spichlerzowa Kawiarenka otworzyła początkiem czerwca 
również ogródek znajdujący się na zewnątrz – tak, by każdy miłośnik picia 
kawy na świeżym powietrzu był usatysfakcjonowany i mógł też podziwiać 
malownicze widoki dookoła budynku CKiS. 

To idealne miejsce do odwiedzenia podczas spaceru z rodziną, szczegól-
nie, że Kawiarenka czynna jest 
również w weekendy, a w ofer-
cie znajdują się też desery lo-
dowe. 

Zespół CKiS Łąka pracuje 
nad wakacyjną ofertą progra-
mową, by już wkrótce ruszyć 
z letnią sceną kulturalną. 

Zapraszamy!
Magdalena Machej

Fot. Karol Ząbik

spichlerzowa kawiarenka

Godziny otwarcia 
Spichlerzowej Kawiarenki to:

Wtorek – Piątek: 16.00 -20.00
Sobota – Niedziela: 12.00 – 20.00

Adres: 36-004 Łąka 239
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Dwa Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich doczekały 
się swojej realizacji dzięki współpracy Gminy Trzebownisko z Centrum 
Kultury i Sztuki w Łące.

Pierwszy z nich to Projekt pn. „Wyposażenie pracowni fotografii 
analogowej Centrum Kultury i Sztuki w Łące”, który zakładał wykorzy-
stanie potencjału kulturowego miejscowości Łąka.

Dzięki dokonanemu zakupowi sprzętu fotograficznego i specjali-
stycznego wyposażenia, udało się stworzyć w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Łące profesjonalną Pracownię Fotografii Analogowej, w tym ciem-
nię, umożliwiającą mieszkańcom zarówno Łąki jak i gminy Trzebowni-
sko przybliżyć historię sztuki funkcjonującą od dawna, jaką jest fotogra-
fia. Pomysł utworzenia Pracowni Fotografii Analogowej, to oddanie pa-
mięci pochodzącemu z Łąki Romanowi Dacko, fotografikowi, dokumen-
tującemu aparatem podrzeszowską wieś. Na ścianach Pracowni znala-
zło się specjalne miejsce upamiętniające Artystę. To mural namalowa-
ny przez Michała Czerko, który prowadzi w CKiS zajęcia z graffiti i gra-
fiki artystycznej.

Kolejną inicjatywą, zrealizowaną w ramach PROW było zadanie pn. 
„Retro fotografia – warsztaty fotografii analogowej oraz organizacja wy-
stawy prac”. Dzięki realizacji inicjatywy, przeprowadzone zostały warsz-
taty fotografii analogowej skierowane do amatorów, hobbystów i począt-
kujących fotografów, chcących uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę 
na temat fotografii. 

warsztaty retro fotografii 

Dwunastu uczestników pod bacznym okiem fotogra-
fa – Pana Mariusza Guzka, mogło szlifować swój warsztat. 
Poznali m.in. zasady kompozycji i pracy w profesjonalnej 
ciemni, dowiedzieli się czym jest luksografia, poznali za-
sady pracy z aparatem analogowym w przypadku portre-
tu i pejzażu, dowiedzieli się jak wywoływać negatyw czy 
jak pracować z powiększalnikiem i kopiować zdjęcia z wy-
branych klatek.

Efekt prac wykonanych podczas warsztatów, będzie 
można zobaczyć na wystawie, udostępnionej w Centrum 
Kultury i Sztuki w Łące, w okresie wakacyjnym.

Projekty: „Wyposażenie Pracowni Fotografii Analogo-
wej Centrum Kultury i Sztuki w Łące” oraz „Retro fotogra-
fia – warsztaty fotografii analogowej oraz organizacja wysta-
wy prac”, realizowano w ramach działania 19 „Wsparcie dla 
rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyposażona w ramach ww. projektu Pracownia, będzie 
prowadzić w CKiS Łąka regularne warsztaty o tematyce fo-
tografii analogowej.

Magdalena Machej
Fot. CKiS w Łące

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Taki sam tytuł nosi jeden z rozdziałów nowej – pachnącej 
jeszcze farbą drukarską – książki o Stanisławie Rząsie z Zaczer-
nia, zatytułowanej „Chłopska nuta z Zaczernia”. Książka powsta-
ła w 20. rocznicę śmierci zacnego zaczerniania, staraniem jego 
córki Wandy Kosior. Główne koszty wydawnictwa sfinansowała 
Gmina Trzebownisko. Książka znacznie poszerza wiedzę o Stani-
sławie Rząsie, przedstawioną na łamach naszej Gazety w artyku-
le z cyklu „Zwyczajni – niezwyczajni”, zamieszonym w nr 4 z 2021 
roku. W książce przypomniano m.in. kilkadziesiąt wierszy, które 
wyszły spod pióra zaczerskiego poety. Poniżej treść cytowanego 
rozdziału. Jestem jego autorem. 

 Znane powiedzenie o polskim królu z czasów średniowie-
cza, wykorzystane w tytule, mimo iż mocno je sparafrazowałem, 
jakże pasuje do życia i dokonań Stanisława Rząsy z Zaczernia (ur. 
1908 – zm. 2002). To był człowiek wszechstronnie utalentowa-
ny: niezrównany piewca swej rodzinnej ziemi zakochany bezgra-
nicznie w przyrodzie tej krainy, ludowy twórca zauroczony boga-
tą kulturą i niepowtarzalnym folklorem jej mieszkańców, a przy 
tym znakomity organizator, budowniczy i oddany społecznik. Każ-
dą z tych cech można uzasadnić i udokumentować licznymi fak-
tami oraz dokonaniami z życiorysu Pana Stanisława, tak pięk-
nie opisanymi obok w nocie bio-
graficznej.

I przyznać musi każdy spra-
wiedliwy. Owym, jakże wszech-
stronnym osobistym dorobkiem 
jednego człowieka, można by bez 
trudu obdarzyć całe grono osób, 
bez reszty zapełniając ich indy-
widualne życiorysy zawodową 
i społeczną aktywnością. Jedne-
mu można by przypisać aktyw-
ność w charakterze sołtysa i nie-
kwestionowanego lidera wsi, in-
nemu – poety i pisarza, dalszym: 
majsterkowicza i rzeźbiarza, rol-
nika, ogrodnika i spółdzielcy, bu-
downiczego m.in. sieci elektrycz-
nej oraz wiejskich wodociągów, 
znakomitego muzealnika i ku-
stosza… Stanisław Rząsa potra-
fił podołać wszystkim owym za-
jęciom naraz, realizując każde 
z nich z niespożytą energią, pasją i oddaniem. 

Nie dane mi było osobiście poznać, a tym bardziej współpra-
cować ze Stanisławem Rząsą. O jego życiu, pracy i wszechstron-
nym dorobku dowiaduję się z książek oraz opowieści zaczernian. 
Dziś, zapalając świeczkę na jego grobie na zaczerskim cmenta-
rzu – w rocznicę dwudziestolecia śmierci – chyląc nisko głowę 
przed dorobkiem Jego 94-letniego żywota, chcę mu symbolicznie 
podziękować również za to, że obdarował wieś nad Czarną swymi 
dziećmi – ludźmi równie oddanymi naszej małej Ojczyźnie. Córka 
Wanda Kosior a także syn Józef Rząsa do dziś godnie kontynuują 
dzieło Ojca. Pani Wanda, przez lata wiejska bibliotekarka, do nie-
dawna społeczny kustosz Muzeum Regionalnego, wciąż uczest-
niczy w życiu społecznym wsi, działając m.in. na rzecz wspólnoty 
parafialnej. Jej brat, Józef Rząsa od 2011 roku przykładnie spra-
wuje urząd sołtysa wsi, czyniąc Zaczernie, to najliczniejsze w gmi-
nie sołectwo, prawdziwą lokomotywą w dziele rozwoju cywiliza-
cyjnego całej naszej gminy.

zastał wieś drewniano-słomianą, zostawił murowaną ... 

Od kilkunastu lat jako 
dziennikarz, przygotowuję ko-
lejne publikacje monograficzne 
oraz teksty o historii i współcze-
sności gminy Trzebownisko na 
użytek portalu UG oraz gminnej 
Gazety. Kompletując owe ma-
teriały nieustannie sięgam do 
wspomnień i zapisków poczy-
nionych ręką Stanisława Rząsy. 
Albowiem to przebogata, jakże 
cenna, skarbnica wiedzy o życiu 
naszych przodków – tych sprzed 
wieków jak też ostatnich dzie-
sięcioleci. Jak cenna to kolekcja, 
świadczy załączona w książce 
galeria miniaturek stron tytuło-
wych wydawnictw i opracowań 
o wsi Zaczernie oraz jej miesz-
kańcach, autorstwa Pana Stani-
sława oraz jego Przyjaciół. To 
oczywiście, jedynie mały frag-
ment spośród kilkudziesięciu 
wydawnictw i artykułów, któ-

re wyszły spod pióra zaczerskiego kronikarza i poety.
Zaś, jako Kumos, czyli rodowity mieszkaniec sąsiedniej wsi 

Trzebownisko, również od dzieciństwa zakochany w naszej Ojco-
wiźnie, cieszę się, że środowisko chce pamiętać o ludziach szcze-
gólnie zasłużonych dla społeczności gminy. Dzieje się to w różny 
sposób, m.in. ich imię otrzymują obiekty użyteczności publicz-
nej, w tym ronda komunikacyjne, ich podobizna zdobi tzw. mu-
rale. Pozwalam sobie zasugerować, aby również w podobny spo-
sób uczcić dzieło Stanisława Rząsy. Mógłby on, przykładowo pa-
tronować Domowi Kultury w Zaczerniu, w którym siedzibę zna-
lazło Muzeum Regionalne, również „dziecko” Pana Stanisława. 
Propozycję w sprawie podjęcia starań w tym kierunku adresuję 
do kierownictwa Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia, organizacji, 
której współorganizatorem 40 lat temu był również nasz Bohater.

 Tekst i fot. Ryszard Bereś 

Dożynki parafialne w Zaczerniu w roku 1998. Każdą tego rodzaju 
wiejską uroczystość Stanisław Rząsa uświetniał kolejnym wierszem 
przez siebie napisanym. 

Okładka nowej książki o zaczerskim kronikarzu i ludowym poecie.

Zwyczajni-niezwyczajni
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„Siła kobiet” Barbara Wysoczańska

Powieść o wielkiej miłości, determinacji i od-
wadze.

Rozalia Lubowidzka, młoda wdowa, próbu-
je odbudować swoje życie po małżeństwie, które 
było dla niej piekłem. Otrzymuje list od kochanki 
swojego męża, z błaganiem o pomoc jej chorej cór-
ce. Tymczasem do Warszawy przyjeżdża Ada Lu-
bowidzka, siostra dwóch szanowanych braci, któ-
ra próbuje wyrwać się z marazmu życia na prowin-
cji i zawalczyć o wyższe wykształcenie.

Wszystkie trzy kobiety łączy postać Ignacego Lubowidzkiego, po-
sła na sejm II Rzeczpospolitej, pewnej nocy tragicznie zastrzelonego 
w zamachu. Czy bezinteresowna przyjaźń pozwoli odmienić okrutny 
los? Czy uda się zburzyć mur uprzedzeń i pokonać brutalny konserwa-
tyzm, który panoszył się w przedwojennej Polsce?

„Łabędź” Sylwia trojanowska

Poruszająca opowieść o sile rodzinnych wię-
zi, o woli życia, nadziei i miłości, trwających nawet 
w obliczu okrucieństw wojny.

Rok 1938, podbydgoski Fordon. Młodziutka 
Anna Łabędź przygotowuje się do rozpoczęcia na-
uki w warszawskiej szkole pielęgniarskiej. Dziew-
czyna ma ambitne plany i jest zdecydowana wal-
czyć o marzenia, dlatego zatrudnia się w kawiarni, 
by zarobić pieniądze na nowy etap życia. Począt-
kowo wszystko układa się po jej myśli, ale później Anna musi stawić 
czoła sytuacjom, na które żaden człowiek nie jest w stanie się przygo-
tować oraz dokonać wyboru między wiernością wobec więzów krwi 
a zakazaną miłością. 

„albert mówi Nie” Gunilla Bergström 

Nie, Albert nie ma czasu! Nie przerwie zabawy 
tylko dlatego, że tata jest głodny. Albert jest uparty 
i nie ustąpi. Nie chce jeść, chce się bawić!

Albert Albertson mieszka z bardzo miłym tatą 
i kotem Puzlem. Jak każdy kilkulatek czasem ma 
problemy z zasypianiem, potrafi rano strasznie się 
grzebać przed wyjściem do przedszkola i jest nie-
zwykle pomysłowy, zwłaszcza jeśli bardzo czegoś 
chce. Dzieci rozpoznają w Albercie swoje zachowa-
nia i emocje – radość zabawy, ciekawość świata, nie-
ograniczoną fantazję, ale też złość, zazdrość czy strach.

„Jędruś, chłopak ze Lwowa” andrzej Perepeczko 

Jędrek urodził się w jednym z najpiękniejszych 
miast przedwojennej Polski – we Lwowie, po któ-
rym uwielbiał spacerować z ukochanym dziadkiem. 
Musiał się z nim rozstać, kiedy tato awansował na 
kapitana i rodzina przeniosła się do twierdzy woj-
ska polskiego w Modlinie. Tam zastała ją druga woj-
na światowa, a Jędrek wraz z siostrą, mamą i bab-
cią rozpoczął tułaczkę po Polsce. Chłopiec uczył 
się w konspiracji, pomagał rodzinie, pracując, a po 
przeprowadzce do Warszawy – rozpoczął walkę 
z okupantem, wstępując do Szarych Szeregów.

Oprac. Katarzyna Bielenda
Źródło: lubimyczytac.pl

„Człowiek, który wyszedł 
z mroku” david Lagercrantz

W Sztokholmie zostaje pobity na 
śmierć sędzia piłkarski. Zebrane dowo-
dy wskazują na porywczego ojca jedne-
go z młodych piłkarzy. Policjanci chcą na 
tym etapie zakończyć śledztwo, ale mło-
da i ambitna policjantka, Micaela Vargas, 
wciąż ma wątpliwości. Okazuje się, że nic 
nie jest takie, na jakie z pozoru wygląda, 
a zamordowany nie był tym, za kogo się podawał. Śledztwo 
zmierza w niebezpieczne polityczne rejony: od tajnych wię-
zień, gier wywiadów, przez wojny terrorystów, aż po najwyż-
sze szczeble władzy.

„Mortalista” Max Czornyj

W trakcie sprzątania domu, w któ-
rym niedawno natrafiono na zwłoki, zo-
staje odnaleziona sieć tuneli. Firma spe-
cjalizująca się w porządkowaniu miejsc 
zbrodni, odnajduje w nich makabrycz-
nie upozowane ciała dzieci.

Tymczasem zostaje porwana ko-
lejna osoba. Honoriusz Mond, wyzuty 
z emocji były kierownik katedry mor-
talistyki, jest specjalistą od umierania. 
Wie, że każda śmierć stanowi zagadkę, 
a po świecie chodzą zbrodniarze, którzy nigdy nie odpo-
wiedzą za swoje czyny. Musi zrobić wszystko, by rozwią-
zać tę tajemnicę.

„zełenski” Wojciech rogacin

Jego nazwisko od kilku miesięcy jest 
na ustach całego świata. Popularny aktor 
komediowy, który zagrał rolę prezydenta,  
a następnie naprawdę nim został. Pre-
zydent, który stał się mężem stanu oraz 
symbolem walki o wartości demokra-
tyczne, naśladowany przez najwięk-
szych politycznych graczy. Już teraz hi-
storia jego życia to fascynujący zapis 
dojrzewania do roli, o którą jeszcze ja-
kiś czas temu nikt by go nie podejrzewał: przywódcy pań-
stwa, które odważnie przeciwstawiło się rosyjskiej agresji. 

„Wszystko będzie dobrze” renata Kosin

Ida jest rozwódką, która samotnie 
wychowuje nastoletniego syna i opie-
kuje się dwiema lekko zwariowanymi 
ciotkami. Wandzia i Ofelia to bliźniaczki 
o skrajnie różnych charakterach – pierw-
sza jest stateczna, druga postrzelona, 
obie jednak są tak samo energiczne i po-
mysłowe, przez co sprawiają mnóstwo 
kłopotów. Mają jednak jeden wspólny 
cel: pragną znaleźć Idzie męża, dlatego 
nie ustają w próbach swatania jej z pra-
wie każdym wolnym mężczyzną, który pojawi się na hory-
zoncie, nie zważając na jej rozpaczliwe protesty. 

nowoŚci wyDawnicze
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oŚwiataz Życia szkÓŁ i PRzeDszkoLi

„Wiele świąt jest w roku, 
ale dwie szczególnie ważne daty
są dla dzieci najważniejsze, 
to – dzień Mamy i dzień taty”.
 3 czerwca w przedszkolu w Wólce Podleśnej obchodziliśmy 

Święto Mamy i Taty. Zaproszeni goście mogli osobiście obejrzeć 
przygotowane występy. Długo czekaliśmy, aż drzwi przedszko-
la zostaną otwarte i dzieci będą mogły zaprezentować się przed 
szerszą publicznością. Przedszkolaki przedstawiły ilustrowa-
ne ruchem piosenki i wiersze oraz swoje talenty taneczne. Każ-
da z grup miała przygotowaną oryginalną choreografię, nad któ-
rą dzieci chętnie pracowały. Nie brakowało również wykonanych 
dla rodziców upominków. 

 Słowem, piosenką i kolorową laurką dzieci wyraziły swoją mi-
łość. Miłość – szczerą, bezwarunkową, spontaniczną, autentycz-
ną i niezaprzeczalną…Przedszkolakom gratulujemy pięknego wy-
stępu, a rodzicom dziękujemy za przybycie i miłe słowa uznania.

Tekst i fot. Monika Mędrala-Szostek

„DzieŃ mamy i taty”

8 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Podleśnej 
miało miejsce wyjątkowe święto. Tego dnia obchodzono dzień 
patrona szkoły – Świętej Królowej Jadwigi połączony z poświę-
ceniem nowego sztandaru i przekazaniem przez Radę Rodziców 
całej społeczności szkolnej. Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością – Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar, Zastęp-
ca Wójta Pan Sławomir Porada, Przewodnicząca Rady Gminy Pani 
Bernadetta Świątek, starszy wizytator Podkarpackiego Kurato-
rium Oświaty Pani Magdalena Ćwikła, dyrektorzy i wicedyrekto-
rzy szkół z terenu Gminy Trzebownisko, przedstawiciele organi-
zacji działających na terenie wsi oraz sołtys Wólki Podleśnej Pan 
Józef Lech. 

Królowa Jadwiga patronuje nie tylko szkole w Wólce Podle-
śnej, ale także parafii, dlatego uroczyste obchody rozpoczęto od-
pustową mszą świętą w tutejszym kościele, podczas której nowy 
sztandar został poświęcony przez ks. dr Pawła Synosia Wikariusza 
Biskupiego ds. Duchowieństwa Diecezjalnego. Mszę świętą konce-
lebrowali ks. proboszcz dr Andrzej Pociask i ks. dr Marek Chorzępa. 
Następnie zaproszeni goście oraz uczniowie wraz z nauczycielami 
udali się do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. 

Najpierw, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, odbyło 
się przekazanie sztandaru przez rodziców na ręce Pani Dyrektor  
Renaty Poźniak, a następnie uczniom, którzy zobowiązali się strzec 

„naród bogaty, to naród wykształcony”
wiernie jego honoru i najważniejszych wartości – wiary, nadziei 
i miłości oraz ideałów, którym była wierna królowa Jadwiga. Po 
oficjalnej części wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na krótki 
program artystyczny, który w nawiązaniu do wartości nauki, tak 
mocno podkreślanej przez królową Jadwigę, prezentował histo-
rię pierwszej polskiej studentki na Krakowskiej Akademii – Na-
wojki. W średniowieczny klimat wprowadzał uczestników spo-
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tkania kronikarz, który przedstawił losy tej niezwykłej dziewczy-
ny z Dobrzynia. W dalszej części publiczność obejrzała wybrane 
sceny z jej życia, m.in. dociekliwe rozmowy z ojcem, przygotowa-
nia do ślubu, które nie sprawiały jej przyjemności, bowiem nauka 
a nie małżeństwo była jej marzeniem, następnie rozpacz rodzi-
ców po ucieczce z domu, a na koniec otrzymanie dyplomu bakała-
rza z rąk profesora Akademii Królewskiej, który odebrała jako żak  
Andrzej. Historia tej niezwykłej studentki została wzbogacona śre-

dniowiecznym tańcem, klimatyczną muzyką z epoki i występa-
mi solistek, które zaśpiewały piosenki opowiadające o wspania-
łej postawie patronki. Oprócz przygotowanego przedstawienia, 
wszyscy przybyli na uroczystość mogli także podziwiać wystawę 
obrazów, których autorem jest mieszkaniec Wólki Podleśnej Pan  
Kazimierz Lech-miejscowy artysta, miłośnik historii, przyrody, „ma-
łej ojczyzny” oraz działacz społeczny. Ponadto zaprezentowane zo-
stały również prace plastyczne uczniów szkoły, którzy zachęcani do 
rozwoju swoich talentów przez patronkę, z dumą je prezentowali.

Zarówno Pani Dyrektor, jak i przemawiający goście – wójt gmi-
ny Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar, starszy wizytator Podkarpac-
kiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Magdalena Ćwikła, 
przewodnicząca Rady Gminy Trzebownisko Pani Bernadetta Świą-
tek zgodnie podkreślali w swoich wystąpieniach, że nowy sztandar 
to zaszczyt, ale także wyzwanie i wielki obowiązek. Jesteśmy pew-
ni, że cała społeczność szkolna, wzorująca się na postawie patron-
ki królowej Jadwigi, dla której dobro kraju było cenniejsze od do-
bra osobistego, będzie w dalszym ciągu wcielać w życie wyznawane 
przez nią wartości i z dumą reprezentować szkołę noszącą jej imię.

Justyna Polanowska
Fot. Katarzyna Piotrowska
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Przedszkole poprzez zabawę uczy, a dzieci nabywają tam różnych umiejęt-
ności. W maju br. w grupie 4,5-latków w Przedszkolu w Trzebownisku odbyły 
się zajęcia z zakresu hortiterapii (terapii ogrodniczej). Warsztaty zostały prze-
prowadzone przez mamę jednego z podopiecznych – p. Katarzynę Bober. Przed-
szkolaki dowiedziały się jak należy dbać o rośliny, jakie czynniki są niezbędne do 
ich wzrostu oraz jak prawidłowo je przesadzać, tak aby nie zniszczyć ich syste-
mu korzeniowego. Dzieci własnoręcznie przesadziły sadzonki, a na koniec mo-
gły je ozdobić kompozycją z kory i szyszek. 

Zajęcia z sadzenia i pielęgnacji roślin mają za zadanie rozwijać zdolności 
manualne dzieci, aktywizując mniej sprawną rękę i poprawiając chwyt. Ponad-
to poprzez tego typu aktywności kształtowane jest poczucie odpowiedzialno-
ści, wyrabiany nawyk dbania o przyrodę oraz rozwijana jest świadomość eko-
logiczna. 

Małgorzata Kozłowska
Fot. Joanna Błażej

hortiterapia w przedszkolu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowa-
ła po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę 
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs odbywał 
się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki Prze-
mysława Czarnka. 

 Konkurs miał na celu popularyzowanie wiedzy o zagroże-
niach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodar-
stwach rolnych, promował prawidłowe nawyki i zachowania dzieci 
związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz 
popularyzował „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie 
należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. 

 Dwóch uczniów Szkoły Podstawowej w Łące zostało nagro-
dzonych w tym konkursie: tomasz Ciasnocha i Karol Bednarz. 

Tomasz Ciasnocha uczeń klasy 6 na etapie wojewódzkim za-
jął I miejsce.

Karol Bednarz uczeń klasy 5 za swoją pracę plastyczną otrzy-
mał wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla 
Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko wypadków znamy”. 

sukcesy uczniów z zs w Łące
 3 czerwca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkow-

skiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Była 
to pierwsza uroczystość dla Tomasza Ciasnochy, ponieważ Tomek 
został laureatem, jego praca została wysłana do Warszawy na dalszy 
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etap konkursu. Po rozpatrzeniu prac przez 
Centralną Komisję Konkursową, Tomek zo-
stał laureatem etapu centralnego. 

Zadanie konkursowe polegało na uło-
żeniu rymowanki (minimum 4 wersy) oraz 
zawarciu w niej przynajmniej 4 z wymienio-
nych słów (upadek, przyczyna, prewencja, 
zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wcho-
dzić). Tomek był jedną z dwóch osób, które 
użyły wszystkich słów. Z całego wojewódz-
twa wpłynęło 77 prac. 

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Minister-
stwie Edukacji i Nauki w Warszawie, odbył 
się ciąg dalszy wręczenia nagród laureatom. 
Tomasz w towarzystwie dyrektora KRUS-u w Rzeszowie, pana Bogdana 
Ryznara, udał się do Warszawy aby odebrać nagrodę. Laureatami zosta-
ło 20 uczestników z całej Polski. 

W uroczystej gali wzięli również udział dyrektorzy oddziałów KRUS 
w Polsce, prezes KRUS-u, Pani Aleksandra Hadzik oraz Minister Edukacji 
i Nauki, pan Przemysław Czarnek. Po krótkim przemówieniu Pani pre-
zes oraz Pana ministra, laureaci odczytali swoje rymowanki. Po części 
oficjalnej, był czas na wspólne zdjęcia, wywiad dla telewizji oraz pyszny 
poczęstunek przygotowany przez Ministerstwo. 

Iwona Bednarz-Śliwińska 
Fot. Ewa Ciasnocha

Szkoła Podstawowa w Łące może się po-
chwalić wieloma zdolnymi uczniami, którzy 
osiągają wysokie wyniki w wielu konkursach 
ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych 
czy gminnych. W bieżącym roku szkolnym na-
sza szkoła może poszczycić się osiągnięciami 
niezwykłymi, ponieważ uczennica klasy VIII b 
Maria Brzoza jest potrójną laureatką konkur-
sów przedmiotowych. Zaszczytny tytuł laureata 
otrzymała z chemii, matematyki i biologii, co za 
tym idzie została zwolniona z matematyki z eg-
zaminu ósmoklasisty. 

Nauczyciele, którzy przygotowywali 
i wspierali zdolną, pracowitą, a przede wszyst-
kim ambitną uczennicę to pani ewa demków 
z matematyki, Katarzyna Hałys z chemii i Anna 
krupaska z biologii.

Marysia może się poszczycić także tytułem 
finalistki w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
Chemicznej. Konkurs ten został zorganizowany 
po raz drugi, w tym roku wzięło w nim udział po-
nad cztery tysiące uczniów z ponad tysiąca szkół. 
Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podsta-
wowych została objęta patronatem honorowym 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dlatego 
też trzeci ostatni etap odbył się w siedzibie Wy-
działu Chemii tegoż uniwersytetu. 

Marysia może również pochwalić się wy-
różnieniem w kolejnym konkursie, a mianowi-
cie w Międzynarodowym Konkursie Matema-
tycznym Kangur. Nasza uczennica nie tylko w klasie ósmej ambit-
nie i sumiennie pracowała na swój sukces, ponieważ już w klasie  

brawo marysia

szóstej była finalistką konkursu kuratoryjne-
go z biologii, a w klasie siódmej została finalist-
ką w dwóch konkursach przedmiotowych z bio-
logii i chemii. 

Jednym z ostatnich osiągnięć Marysi jest wy-
różnienie w ogólnopolskim Konkursie Wzrostu 
Kryształów dla młodzieży szkolnej 2022. Była to 
już 9-ta edycja konkursu organizowanego przez 
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Praca konkur-
sowa polegała na wyhodowaniu dowolną metodą, 
jak najlepszej jakości kryształów z dowolnie wy-
branych związków. Maria wyhodowała kryształ 
winianu sodowo-potasowego o masie 4,7 g, a jego 
wymiary wynosiły około 28 mm x 15 mm x 9 mm.

Jesteśmy niezwykle dumni z Marysi, składa-
my także gratulację jej rodzicom tak uzdolnionej 
i pracowitej córki. 

 Iwona Bednarz-Śliwińska
Fot.  Ewa  Borowska-Brzoza

Rymowanka autorstwa Tomka: 
Droga mamo, drogi tato!
wielkimi krokami zbliża się lato.
Praca w gospodarstwie ruszy z kopyta,
ale o to na razie nikt nie pyta.
Więc ja pytam: Czy zadbacie o bezpieczeństwo?
To tak niewiele, zwykłe człowieczeństwo.
Zdrowie każdego jest bardzo ważne,
wasze podejście do pracy musi być poważne.
Gdy na dworze sucho, to w gospodarstwie mniej wypadków,
lecz gdy będzie mokro, może być wiele smutnych upadków.
Przyczyna nieuwagi może być różna,
a radość z pracy….oj będzie próżna.
Kiepskie buty, ślisko, nierozwaga…
Bo taka czasem człowieka na wyrost odwaga. 
Wchodzić bez uwagi na wysokości,
też może sprawić wiele przykrości. 
Dlatego droga mamo i tato!
Uważajcie na siebie, gdy zawita lato.
Prewencja – rzecz bardzo ważna,
powinna być poważna.
Praca w gospodarstwie jest pożyteczna,
ale tylko wtedy gdy jest bezpieczna. 
I wtedy daje wiele radości, 
bo omijamy wszelkie przykrości.
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„Sukces nigdy nie jest efektem słomiane-
go zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy 
ogień."       
   James Madison

Kuratorium Oświaty od lat organizuje konkursy 
przedmiotowe, które są jednymi z najbardziej wy-
magających i dających prestiż sprawdzianów – za-
równo wiedzy, jak i umiejętności. Z wielką rado-
ścią informujemy, że uczennica klasy VIII Anna 
Jakubowska została laureatką Kuratoryjnego Kon-
kursu Języka Angielskiego. Do konkursu przygo-
towała Anię pani edyta Purcha. Za swój sukces 
9 czerwca 2022 r. Ania otrzymała wyróżnienie 
z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty na uroczy-
stej Gali Laureatów w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry w Rzeszowie.

Uczeń tej samej klasy VIII Bartosz Urbanik od-
niósł sukces na Wojewódzkim Konkursie „Podkar-
packi Baltie 2022” zorganizowanym przez Kurato-
ra Oświaty w Rzeszowie. Po świetnych wynikach 
na etapie szkolnym i rejonowym tego tematyczne-
go konkursu programistycznego zakwalifikował się 
do finału wojewódzkiego i uzyskał tytuł finalisty. Do 
tytułu laureata zabrakło mu tylko 6 miejsc. Opieku-
nem Bartosza była pani Katarzyna Piotrowska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Katarzyna Piotrowska
Źródło: http://zs.wolkapodlesna.edu.pl

osiągnięcia uczniów w wólce Podleśnej

Piknik Nauki Exploracje 2022 odbył się w sobotę 21 maja br. w Rzeszowie przy fontan-
nach multimedialnych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Sto-
biernej oraz Zespołu Szkół w Łące zaznaczyli w nim swój udział pod opieką nauczyciela 
chemii obu szkół pani Katarzyny Hałys. Zaprezentowali wyniki badań projektowych zajmu-
jąc miejsce w namiocie należącym do Podkarpackich Klubów Młodego Odkrywcy. Jednym 
z nich była analiza zawartości cukru w napojach, będąca częścią ogólnopolskiego projektu 
eTwinning „Chemia w domu". Ponadto prezentowali prosty sposób na określanie skaże-
nia powietrza tlenkami siarki poprzez obserwację obecności poszczególnych plech poro-
stowych. Jest to część działania w ogólnopolskim projekcie eTwinning „Tajemnicze poro-
sty". „Młodzi Odkrywcy” mieli również coś dla najmłodszych: tajemnicze, fikające robale.

Tekst i fot. Katarzyna Hałys

exploracje 2022
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Sukces ucznia i jego osiągnię-
cia są powodem do radości i dumy 
oraz okazją do pokazania wzoru, 
w jaki sposób każdy uczeń może 
i powinien rozwijać swoje zainte-
resowania.

Szkoła Podstawowa im. Świę-
tej Królowej Jadwigi w Wólce Pod-
leśnej może pochwalić się dużą 
ilością uczniów (nie sposób ich 
tutaj wszystkich wymienić), dą-
żących do zdobywania najwyż-
szych osiągnięć w wielu dyscypli-
nach, jednak na szczególną uwa-
gę zasługuje nasza tegoroczna ab-
solwentka – aleksandra drzał.

Ola od najmłodszych lat wy-
kazywała wyraźne zainteresowania muzyczne. Jej pasja to śpiew, 
który doskonaliła w Rockowej Szkole Muzycznej oraz gra na gita-
rze klasycznej. Brała udział w koncertach charytatywnych oraz 
przeglądach i konkursach.

Aleksandra od czwartej klasy szkoły podstawowej regularnie 
uczestniczyła w zajęciach chóru szkolnego, a także była wokalist-
ką zespołu muzycznego „Szkolne dźwięki-Yęki”, w którym wraz 
z Wiktorią Koszulińską (skrzypce), Erykiem Mazurem (gitara ba-
sowa) i Miłoszem Witkiem (perkusja) znalazła się w gronie lau-
reatów, zajmując II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Jesienią 
góry są najszczersze” w grudniu 2019 roku. Ola wielokrotnie zaj-
mowała wysokie miejsca w gminnych konkursach piosenki obco-
języcznej oraz konkursach piosenki religijnej. Aktywnie włącza-
ła się w oprawę większości uroczystości szkolnych i środowisko-
wych, uświetniając je swoim talentem wokalnym. Jest też człon-
kiem parafialnego chóru i scholi przy parafii pw. Świętej Królo-
wej Jadwigi w Wólce Podleśnej.

Wysokie osiągnięcia były możliwe dzięki systematycznej 
i często żmudnej pracy nad techniką wokalną, którą kształciła 
m.in. w chórze szkolnym. Podczas cotygodniowych zajęć skupia-
liśmy się na kształceniu poprawnej emisji głosu oraz umiejętno-
ści prezentacji scenicznej. Ponadto występy w uroczystościach 
szkolnych oraz udział w licznych konkursach wykształciły u Oli 
jej własny styl muzyczny.

Uczennica jest wszechstronnie uzdolniona, a przy tym pra-
cowita i systematyczna. Zawsze stawia sobie wysoko poprzecz-
kę i dąży do osiągnięcia celu. Aktywnie działa na rzecz środowi-
ska szkolnego w formie mediatora rówieśniczego oraz w wolon-
tariacie szkolnym. 

W tym miejscu warto wspomnieć o jej sukcesach w innych 
dyscyplinach, m.in.:

rok szkolny 2021/2022:
• I miejsce w Gminnym Konkursie Poezji i Piosenki Religijnej 

w Trzebownisku (kategoria kl. VII - VIII; piosenka)
• wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim i Plastycz-

nym organizowanym przez Zespół Szkół w Maćkówce, któ-
ry w tym roku odbył się pod hasłem „Moja przygoda z kró-
lową Jadwigą”.

rok szkolny 2020/2021:
• III miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Palma i Pi-

sanka Wielkanocna 2021” kat. Palma wielkanocna klasy IV
-VIII Szkoły Podstawowej, 

Praca nad talentem drogą do sukcesu ucznia

• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym 
„Fraszka”,

• II miejsce w Międzygminnym Konkursie Piosenki Obcoję-
zycznej,

• II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim zorganizo-
wanym przez Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwi-
gi w Maćkówce „Mój dzień z Królową Jadwigą”

rok szkolny 2019/2020:
• I miejsce w Międzygminnym Konkursie Piosenki Obcoję-

zycznej, 
• laureatka konkursu „Na szlaku z PTTK Rzeszów”.

rok szkolny 2018/2019:
• wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym Ga-

lileo dla klas piątych,
• wyróżnienie w Gminnym Konkursie Poezji i Piosenki Reli-

gijnej,
• I miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej,
• wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Ma-

tematyczny”.

Życzymy Oli, aby na dalszym etapie swojej edukacji nadal pię-
ła się w górę i być może do zobaczenia kiedyś na wielkiej scenie!

Opiekunowie i współautorzy sukcesów Oli: pan tomasz Pi-
wowar – nauczyciel muzyki, pani Justyna Polanowska – nauczy-
ciel języka polskiego, pani Katarzyna Piotrowska – nauczyciel 
matematyki i wychowawca.

Katarzyna Piotrowska
Źródło: http://zs.wolkapodlesna.edu.pl
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Gminny Konkurs ekologiczny
Od kilkunastu lat nauczyciele zaczerskiego Zespołu Szkół za-

praszają uczniów klas trzecich z terenu Gminy Trzebownisko do 
udziału w Gminnym Konkursie Ekologicznym. 

W tym roku rywalizacja trwała w dniu 26 kwietnia. W kon-
kursowe szranki stanęło 15 uczniów z czterech szkół podstawo-
wych: Szkoły Podstawowej w Łące, Szkoły Podstawowej w Trze-
bownisku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Stobiernej i Zespołu Szkół 
w Zaczerniu. 

Uczniowie rozwiązywali rebus, odgadywali zagadki przy-
rodnicze oraz w teście składającym się z 50 pytań dokony-
wali wyboru prawidłowych odpowiedzi. Pierwsze miejsca ex 
aequo zajęli uczniowie z Trzebowniska, Łąki i Zaczernia. Dru-
gą lokatę, także ex aequo zajęli przedstawiciele Łąki i Zaczer-
nia. Na trzecim miejscu uplasowali się: uczennica ze Stobiernej  
i uczeń z Zaczernia. Organizatorkami konkursu były panie: Hele-
na Bereś-Bała, Dominika Brzezowska i Ewelina Osika. 

ze szkolnego podwórka – zaczernie

wiatowego w Strzyżowie, pan Kamil Mendocha- dyrektor PCKiT 
w Wiśniowej, nauczyciele, rodzice oraz laureaci Konkursu, którzy 
odebrali zasłużone nagrody i dyplomy. Wśród nich była uczenni-
ca naszej szkoły Aleksandra Sandecka z klasy IV c laureatka VII 
miejsca. Gratulujemy sukcesu Oli i jej opiekunce, p. Edycie Ślemp.

Majowe święta
29 kwietnia w zaczerskim Zespole Szkół uroczyście obcho-

dziliśmy majowe święta: Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja. 
Wydarzenia ta uczniowie podkreślili galowym strojem i udziałem 
w akademiach przygotowanych dla poszczególnych grup wieko-
wych. Najpierw treści związane z naszymi barwami narodowymi 
i historycznymi wydarzeniami poznawali uczniowie klas 1-3. Oko-
licznościowy program przygotowali na tę okazję uczniowie klasy 
2 a pod kierownictwem p. Grażyny Rojek.

W drugiej odsłonie świętowania na sali gimnastycznej zebra-
li się uczniowie klas 4-8. O artystyczną oprawę tej części spotka-
nia zadbał p. Grzegorz Złotek we współpracy z p. Waldemarem  
Szymańskim i piszącą te słowa. Słowo poetyckie i muzyka umie-
jętnie połączone zostały z pokazem zdolności uczennic klasy spor-
towej, które zaprezentowały się w krótkim programie tanecz-
no-gimnastycznym.

Niezmiernie ważnym akcentem tegorocznego świętowania 
stała się także ceremonia przekazania Sztandaru Szkoły, która 
nastąpiła po zakończeniu części artystycznej. Żegnający się już 
powoli z naszą szkołą uczniowie klas ósmych – członkowie pocz-

ortograficzna gala
26 kwietnia 2022 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Tury-

styki w Wiśniowej odbyła się Gala podsumowująca IX Dyktando 
Niepodległościowe „Po polsku o historii”. Odśpiewanie Hymnu 
rozpoczęło uroczystość , w której wzięli udział: pani Maria Koś – 
kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Po-

Gminny Konkurs Ekologiczny – uczestników zmagań wita dyrektor ZS 
Zaczernie p. Barbara Stępkowska
Zdjęcia ze zbiorów ZS w Zaczerniu

Gala Dyktanda Niepodległościowego 
(źródło zdjęcia: https://lo-strzyzow.pl/gallery/666/podsumowanie-
ix-dyktanda-niepodleglosciowego-po-polsku-o-historii)

Uroczystość Trzeciomajowa – pokaz gimnastyczny w wykonaniu 
uczennic klasy sportowej

Uroczystość Trzeciomajowa – program artystyczny w wykonaniu 
uczniów klasy 2a
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Uroczystość Trzeciomajowa – program artystyczny w wykonaniu uczniów  
ZS Zaczernie

Ceremonia przekazania Sztandaru – Ślubowanie
[źródło zdjęć: archiwum ZS w Zaczerniu]

tu sztandarowego przekazali Sztandar nowemu pocztowi, który 
w kolejnym roku szkolnym tworzyć będą: chorąży – Jakub Rząd 
oraz asysta: Zuzanna Wandas i Noelia Dec.

Młodzi matematycy
Dnia 12 maja 2022 r. w Zespole Szkół w Wólce Podleśnej prze-

prowadzony został II etap Gminnego Konkursu Matematyczne-
go dla klas VII, w którym wzięło udział 16 uczniów z terenu gmi-
ny Trzebownisko. Miło nam zakomunikować, że uczennica kla-
sy 7c zaczerskiego Zespołu Szkół Julianna zaguła zajęła w nim 
trzecie miejsce. Równocześnie odbył się tam także konkurs dla 
klas 3, w którym wyróżnienie zdobyli Aleksandra Jurkowska 
z klasy 3b oraz Maksymilian Czopik z kl. 3c.

Ogłoszone zostały również wyniki Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kangur Matematyczny. Nasi uczniowie zdobyli wyróż-
nienia – wielkie gratulacje dla Wojciecha Wantrycha z kl. 4c, 
Martyny Jakubowskiej z kl. 4a, Piotra Jażdżewskiego z kl. 5a, 
Noelii dec z kl.7b oraz Julianny zaguły z kl. 7c. 

Specjalistki od krajów obcojęzycznych 
17 maja 2022 r. po raz piąty odbył się Gminny Konkurs Wie-

dzy o Krajach Obcojęzycznych zorganizowany przez Szkołę Podsta-
wową w Trzebownisku. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczen-
nice klasy 7b – Noelia dec i aleksandra Wantrych. Zdobywając 
I miejsce, dziewczęta wpisały się w tegoroczne pasmo sukcesów 
uczniów zaczerskiego Zespołu Szkół. Opiekunkami uczennic były 
panie: Beata Madera i Bernadeta Sawa-Kubrak.

Mistrzynie Podkarpacia !
1 czerwca na kameralnym stadionie w Kolbuszowej druży-

na dziewcząt z Zaczernia wywalczyła tytuł Mistrzyń Podkarpacia 
w czwórboju lekkoatletycznym i awansowała do zawodów ogól-
nopolskich. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie (od góry)  
eliza zajchowska, zuzanna Cieśla, Vanessa dygdoń, Kinga Pu-
stelak, Julia Bieniek i zuzanna Bąk. 

Dodatkowo młode zaczernianki odniosły też sukcesy W kla-
syfikacji indywidualnej. Julia Bieniek zdobyła tu drugie, a Vanes-
sa dygdoń trzecie miejsce. 

Trenerem i sportowym opiekunem dziewcząt był p. Grze-
gorz złotek – nauczyciel wychowania fizycznego w ZS Zaczernie.

Laureatki I miejsca z p. Beatą Maderą

Zwycięska drużyna z Zaczernia

Julia Bieniek (pierwsza z lewej) i Vanessa Dygdoń (pierwsza z prawej) 
z medalami i dyplomami klasyfikacji indywidualnej
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Finalistka i laureaci
Kwiecień przyniósł rozstrzygnięcie kuratoryjnych konkursów 

przedmiotowych. Dla naszej szkoły to rozstrzygnięcie było szcze-
gólnie miłe. Laureatką konkursu z języka polskiego została ania 
Godawska z klasy 8 a. Jej opiekunką była p. edyta Ślemp. Tytuł 
finalistki w tym samym konkursie zdobyła natomiast dominika 
zima z klasy 8 c, przygotowywana przez p. annę Siedlecką. Na-
sza szkoła może się również pochwalić laureatem konkursu z ję-
zyka angielskiego. Ubiegłoroczny finalista, Piotr Janik z klasy 8 c, 
w tym roku sięgnął po najwyższe laury. Uczeń przygotowywał się 
do konkursu pod opieką p. Joanny Suchan-Konieczny. 

Zwycięska drużyna z p. Dyrektor Barbarą Stępkowską i trenerem p. Grzegorzem 
Złotkiem

Laureat konkursu z j. angielskiego Piotr Janik z p. Dyrektor Barbarą 
Stępkowską i opiekunką, p. Joanną Suchan-Konieczny

Laureatka konkursu z j. polskiego Ania Godawska z p. Dyrektor Bar-
barą Stępkowską i opiekunką p. Edytą Ślemp

Finalistka konkursu z j. polskiego Dominika Zima z p. Dy-
rektor Barbarą Stępkowską i opiekunką p. Anną Siedlecką
Mistrzynie Podkarpacia !

W dniu 9 czerwca w sali widowiskowej rzeszowskiego Domu 
Kultury przy ul. Okrzei odbyła się uroczysta gala, w czasie której 
Piotr odebrał z rąk p. Kurator Małgorzaty Rauch dyplom i odzna-
kę laureata. Podobny dyplom i odznakę w imieniu Ani Godawskiej 
odebrała dyr. Zespołu Szkół w Zaczerniu p. Barbara Stępkowska.

Dumni z naszych uczniów, gratulujemy im i ich mentorkom 
oraz zachęcamy następnych kandydatów na finalistów i laureatów 

Oprac. Ewa Kłeczek-Walicka

Sportowe sukcesy uczennic z zaczernia
Niemal od zawsze ludzie zajmujący się kulturą fizyczną lek-

koatletykę nazwali zaszczytnym mianem „królowej sportu”. Na je-
den ze swoich pałaców na Podkarpaciu wybrała sobie ona wiele 
lat temu Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. Wdzięczni 
za dokonanie takiego wyboru uczniowie tej szkoły hojnie obda-
rowują swoją „królową” złotym, srebrnym i brązowym kruszcem 
zdobywanych medali. Nie inaczej było i w tym dobiegającym już 
końca roku szkolnym. Startując w rywalizacji indywidualnej, dru-
żynowej, sztafetach, biegach przełajowych oraz w zawodach halo-
wych aż dwunastokrotnie stawali oni na podium rangi mistrzostw 
województwa. Ukoronowaniem tych sukcesów był trzydniowy wy-
jazd zespołu dziewcząt na Ogólnopolski Festiwal Sportu Szkolne-
go w Głuchołazach (woj. opolskie), w ramach którego rozegrany 
został krajowy finał w czwórboju lekkoatletycznym. 

Czwórbój lekkoatletyczny to konkurencja, która od każdego 
członka sześcioosobowej drużyny wymaga dużej wszechstron-
ności. Składają się na niego: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut 
piłeczką palantową i bieg na 600 m. Aby móc wystartować w ta-
kiej imprezie, dziewczyny z Zaczernia musiały zdobyć najpierw 

Julia Bieniek (trzecia z lewej) z pucharem i dyplomem
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PS. Korzystając z okazji, przypominamy, że od kilku lat w szkole w Zaczerniu odbywają się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w ra-
mach programu „Lekkoatletyka dla każdego” skierowane dla dziewcząt i chłopców klas IV – VIII z terenu gminy Trzebownisko. 

Serdecznie zapraszamy. 

Sportsmenki z Zaczernia – reprezentacja Podkarpacia

Trudny czas po pandemii, a jednocześnie w trakcie toczącej 
się w Europie wojny zmobilizował młodych ekologów z Rzeszowa 
i okolic by spotkali się na kolejnym Zlocie Owadów. W tym roku 
Szósty Rzeszowski Zlot Owadów SKRZYDLATORIUM 2022, doty-
czył zmian klimatycznych i był organizowany w ramach projektu 
„OKO na Klimat”. Zlot, w którym zaznaczyli swój udział również 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Stobiernej pod opieką 
nauczyciela biologii i przyrody, Pani Katarzyny Hałys, miał formę 
eplenerowego happeningu i odbył się w środę 15 czerwca 2022 r. 
od godz. 11.00 do godz. 13.00 w Parku Jedności Polonii z Macierzą 
przy ulicy Pułaskiego w Rzeszowie. Na zlocie można było wziąć 
udział w zajęciach o bioróżnorodności laboratorium EkoMobi-
la z mikroskopowaniem i poznawaniem żywych owadów, w kon-
kursie na najciekawszy strój owada (nasza uczennica Lena prze-
obrażona w osę, znalazła się wśród finalistów tego konkursu), 
w akcji „skarbnica książek” (wymiana książek na lato). Ponadto 
uczestnicy mogli sami wykonać swoje kule nasienne, spróbować 
pysznego miodu, a nawet samodzielnie wykonać świeczkę z wo-
sku. Każdy z uczestników otrzymał również torebkę z nasiona-
mi do łąki kwietnej do zasadzenie w swoim ogrodzie. O godzinie 

zlot owadów

11.59 tradycyjnie od 1997 roku odbył się wielki i baaaardzo gło-
śny Alert w obronie bioróżnorodności Ziemi i walki ze zmianami 
klimatycznymi, każdy mógł dać wyraz niezadowolenia ze wzglę-
du na zmiany klimatu przynosząc ze sobą budziki, dzwonki, ko-
łatki, gwizdki, trąbki itp.

Tekst i fot. Katarzyna Hałys

tytuł mistrzyń województwa podkarpackiego, a zrobiły to w impo-
nującym stylu. Ich wynik 1382 punkty jest najlepszy w naszym wo-
jewództwie od 11 lat! Podczas zawodów w Głuchołazach zdetermi-
nowane i wzajemnie się mobilizujące osiągnęły wiele swoich rekor-
dów życiowych, poprawiając ten rezultat do 1445 punktów. Dzię-
ki temu uplasowały się one w połowie stawki na bardzo wysokim 
ósmym miejscu w Polsce, ulegając szkołom z Warszawy, Krako-
wa, Wałbrzycha, Opola, Gdańska, Suwałk i Aleksandrowa Łódzkie-
go, które są znanymi i cenionymi ośrodkami lekkiej atletyki. Prze-
bojowe dziewczęta z Zaczernia wystąpiły w składzie: Julia Bieniek,  
Zuzanna Bąk, Vanessa Dygdoń, Eliza Zajchowska, Zuzanna Cieśla 
i Kinga Pustelak, a trenerem i sportowym opiekunem zaczerskich 
zawodniczek był piszący te słowa

Grzegorz Złotek
Źródło: http://zs.zaczernie.pl
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Nabielaka 
w Stobiernej oraz Zespołu Szkół w Łące zaznaczyli swój udział 
w Pikniku Nauki „Świat wokół nas", jaki odbył się 31 maja br. 
w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczu-
dze. Młodzież obu szkół współpracowali ze sobą i przedstawili 
kilka zagadnień związanych z codziennym życiem. Prezentowa-
li wyniki swoich badań projektowych: Ile cukru jest w napojach? 
(projekt eTwinning „Chemia w domu"), jaki ciężar wytrzyma jaj-
ko, czyli umożliwili chodzenie po jajkach, prosty spirometr, któ-
ry umożliwił uczestnikom pikniku zmierzenie pojemności swo-
ich płuc oraz coś dla najmłodszych: tajemnicze fikające robale. 
Uczniewie wykazali się kreatywnością, entuzjazmem, dzielili się 
własną wiedzą i pasją łącząc kilka dziedzin nauki. Jednocześnie 
mieli możliwość obejrzenia wystawców z innych szkół oraz uczel-
ni. Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom opieku-
nom (Katarzyna Hałys – nauczyciel chemii oraz Ewelina Pietrusz-
ka – nauczyciel języka niemieckiego) za zaangażowanie, otwiera-
nie młodych umysłów na otaczający ich świat i poświęcony czas. 

Tekst i fot.: Katarzyna Hałys, Ewelina Pietruszka

Świat wokół nas

Dnia 5 maja 2022 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rzeszowie – w powstałej niedawno jednostce 
nr 3 odbyły się eliminacje powiatowe OGÓLNOPOLSKIEGO TUR-
NIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. 
Naszą gminę reprezentował uczeń klasy V Zespołu Szkół w Łukaw-
cu – Mikołaj Stróż, który wcześniej pokonał kontrkandydatów ze 
szkoły oraz gminy. Eliminacje powiatowe odbywały się w trzech 
grupach wiekowych – klasy1-4, 5-8 i grupie szkół ponadpodsta-

„młodzież zapobiega pożarom”
wowych. Rozpoczęły się 45 minutowym testem, obejmującym 
wszechstronną wiedzę z zakresu pożarnictwa (treści o charakte-
rze organizacyjnym, technicznym, medycznym, i historycznym). 
Nasz reprezentant zdobył 19 punktów, co pozwoliło mu osiągnąć 
czwartą pozycję w swojej grupie wiekowej. Laureaci z każdej gru-
py będą reprezentowali powiat na etapie wojewódzkim. Dyplo-
my oraz pamiątkowe statuetki wręczył uczestnikom osobiście Ko-
mendant Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst i fot. Agnieszka Stróż
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W dniu 11 czerwca odbył się po dwóch 
latach przerwy kolejny piknik rodzinny, or-
ganizowany przez Radę Rodziców oraz Dy-
rekcję Szkoły w Nowej Wsi.

Wszystkie przybyłe rodziny uczestni-
czyły w zorganizowanych zabawach oraz ry-
walizacji sportowej. Na placu szkolnym znaj-
dowało się mnóstwo atrakcji, m.in. zabawy 
z Animatorką, malowanie twarzy, dmucha-
ne zjeżdżalnie i balony, trampoliny, pokaz 
pierwszej pomocy zorganizowany przez ra-
towników medycznych, rozmowy ze straża-
kami oraz policją, połączona z możliwością 
wejścia do pojazdów, malowanie kredą ma 
asfalcie. W trakcie pikniku odbył się pokaz 
umiejętności akrobatycznych dzieci trenu-
jących w Klubie Akrobatyki Sportowej Bry-
gidy Sakowskiej.

Podczas zabawy można było posilić się 
pyszną zupą oraz proziakami przygotowany-
mi przez Koło Gospodyń nr 2 w Nowej Wsi, 
kiełbaską i warzywami z grilla oraz pizzą. 
Dla łasuchów była wata cukrowa oraz lody, 
a także ciasteczka przygotowane na tę oka-
zję przez rodziców.

Już po raz trzeci, zabawa piknikowa po-
łączona była ze sportową rywalizacją. Dzieci 
od najmłodszych grup przedszkolnych, mło-
dzież szkolna i dorośli, rywalizowali na dy-
stansach 200m, 400m i 2000m w katego-
riach kobiet i mężczyzn. Niezależnie od dy-
stansu i wieku, emocje przed startem były 
ogromne, typowani byli faworyci. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że coraz większe 
zainteresowanie zdobywa najdłuższy dy-
stans biegowy, który wymaga już przygoto-
wania i doświadczenia w rozłożeniu siły bie-
gowej. Bardzo nas cieszy, że mieszkańcy No-
wej Wsi znajdują czas i chęci na aktywność 
fizyczną. Łącznie we wszystkich biegach bra-
ło udział 101 osób. Wszyscy biegacze zosta-
li nagrodzeni medalami, a najlepsi otrzyma-
li nagrody pamiątkowe dyplomy. Niewątpli-
wie sprawne przeprowadzenie tej części za-
wodów, to zasługa Mirosława Wierzbickie-
go, organizatora największych imprez bie-
gowych w Rzeszowie. 

Kolejną rywalizacją sportową która roz-
grzewała zawodników i publiczność był pół-
finał i finał zawodów szkolnych w tenisie 
sportowym . Rywalizacja była bardzo zacięta 
i ostatecznie wyłoniono zwycięzców w czte-
rech kategoriach. Na zakończenie odbyło się 
wręczenie dyplomów oraz nagród dla pierw-
szych czwórek.

Dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu 
wielu osób oraz licznym sponsorom, był to 
dla wszystkich uczestników dzień pełen po-
zytywnych wrażeń. Serdecznie dziękujemy 
za okazaną życzliwość i wsparcie ze strony 
Urzędu Gminy oraz wszystkich organizacji 

integracja na sportowo w nowej wsi

działających na terenie Nowej Wsi, a także licznym sponsorom instytucjonalnym i oso-
bom prywatnym Lista darczyńców została opublikowana na stronie internetowej Szko-
ły: zsnowawies.edupage.org

Tekst i fot. Agnieszka Tomaka
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Tegoroczny Piknik Rodzinny organizowany 
przez Dyrekcję i Radę Rodziców ZS nr 1 W Sto-
biernej po 2 letniej przerwie cowidowej, odbył się 
wyjątkowo na terenie Stadionu Klubu Sportowego 
w Stobiernej, dzięki uprzejmości tegoż klubu z pre-
zesem Piotrem Królem na czele. Termin i miejsce 
pikniku zostały wybrane już na pierwszym spotka-
niu Rady Rodziców, jeszcze w październiku ubiegłe-
go roku. Od tego czasu rozpoczęły się prace zwią-
zane z przygotowaniami do imprezy. Wydarzenie 
zostało objęty honorowym patronatem Wójta Gmi-
ny Trzebownisko.

 Piknik rozpoczął się występami dzieci z grupy 
przedszkolnej 5-latków pod opieką pani Ani Wię-
cek-Waltoś oraz „zerówki” pod opieką pani Karo-
liny Pieniążek. Dzieci zaprezentowały licznie zgro-
madzonej publiczności program artystyczny z oka-
zji dnia mamy i taty.

Po występach najmłodszych przyszedł czas 
na prezentację talentów wokalnych i muzycznych 
uczniów od klasy 0 do 8. Zaprezentowali się i ze-
brali ogromny aplauz publiczności: Kamil Bielecki 
kl. VIIIa, Aleksandra Kołodziej kl. Va, Emilia Łycz-
ko kl. III, Martyna Koziarska kl. IVa, Marcelina Ko-
towicz, Lena Maziarz i Wiktoria Mita z kl. 0, Daria 
Stasiło i Iga Stasiło z kl. VIIb, Julia Ślęzak kl. IVb, 
Lena Sondej i Roksana Bielska z kl. 0, a także dziew-
czynka z Ukrainy - Elena.

 Oprócz części artystycznej dzieci zabawiały 
animatorzy oraz szczudlarz, a chętni mogli wyko-
nać warkoczyki czy tatuaż brokatowy, popuszczać 
bańki, bądź pozjeżdżać na zjeżdżalniach czy też 
zagrać w gigantyczne piłkarzyki. Dla szukających 
schłodzenia orzeźwiającą bryzę zapewniła Ochot-
nicza Straż Pożarna w Stobiernej. Osoby marzące 
o zostaniu policjantem mogły zasiąść za kierow-
nicą policyjnego radiowozu pod okiem pani sier-
żant Gabrysi.

Można było spróbować pysznych domowych 
wypieków rodziców dzieci z naszej szkoły, kiełba-
ski z grilla, bądź grochówki z kociołka przygotowa-
nej przez przewodniczącego Rady Rodziców. Wśród 
najmłodszych największą popularnością cieszy-
ła się tradycyjnie wata cukrowa, popcorn i frytki.

Wśród uczestników pikniku, poza ucznia-
mi i ich rodzinami, znaleźli się także nauczyciele 
i pracownicy ZS nr 1 . Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również Wójt Gminy Trzebownisko – Pan 
Lesław Kuźniar, Wicewójt – Pan Sławomir Porada 
wraz z rodziną, Ksiądz Proboszcz Józef Pasiak i Ks. 
wikary Marcin Olszewski oraz Sołtys wsi Stobier-
na – Pan Józef Cyrek.

Piknik Rodzinny nie odbyłby się bez ogromnego zaangażo-
wania ze strony rodziców, a także sponsorów. Słysząc pozytyw-
ny odzew uczestników, co do formy i miejsca pikniku, jako orga-
nizatorzy czujemy się zobowiązani do dalszego działania i nie po-
zostaje nam nic innego, jak zorganizować w przyszłym roku jesz-
cze lepszy Piknik Rodzinny. Szlaki zostały przetarte.
• Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej
• Dyrektor Beata Kowal
• Wicedyrektor Katarzyna Ożóg

Piknik Rodzinny w stobiernej

• Prezydium Rady Rodziców (w niezmienionym składzie od 
2019 r.):
• Przewodniczący Michał Drupka
• Zastępca Konrad Tendera
• Skarbnik Agnieszka Łyczko
• Sekretarz Paulina Bielska

Tekst i fot. Michał Drupka
Przewodniczący Rady Rodziców

Radny Gminy Trzebownisko
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W niedzielne popołudnie 12 czerwca 2022 r. na 
placu przy Domu Ludowym w Wólce Podleśnej od-
był się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę 
Rodziców przy Zespole Szkół w Wólce Podleśnej. 
Bezchmurne niebo, mocno świecące słońce i wyso-
ka temperatura sprzyjały spotkaniom plenerowym.

O godzinie 14:00 nastąpiło uroczyste otwarcie 
pikniku przez panią Dyrektor Renatę Poźniak i Prze-
wodniczącą Rady Rodziców panią Sylwię Lech. Na-
stępnie zgromadzona publiczność mogła podziwiać 
pokazy grup tanecznych i karate. 

Po części artystycznej odbyły się rozgrywki spor-
towe. W przygotowanych przez nauczycieli konku-
rencjach brali udział nie tylko uczniowie ale także ab-
solwenci i rodzice. Dla wychowanków przedszkola, 
uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i klas IV - VI 
zostały przygotowane gry i zabawy. Starsi sprawdza-
li swoje umiejętności w grach zespołowych: piłce ko-
szykowej, piłce nożnej. Dla każdego zawodnika zosta-
ły przygotowane upominki zakupione przez Radę Ro-
dziców. Dla mniej aktywnych został zorganizowany 
konkurs plastyczny pod hasłem „Portret rodzinny”, 
w którym udział wzięli uczniowie wraz z rodzicami 
oraz turniej szachowy.

Na scenie pod grzybkiem cały czas przygrywała 
muzyka. Dzieci i młodzież tańczyli i bawili się z wo-
dzirejem, a animatorzy zdobili twarze dzieci w róż-
ne zwierzęta i postacie z bajek. Ogromnym zaintere-
sowaniem wśród uczestników pikniku cieszyły się 
dmuchane zjeżdżalnie, eurobangy i gokarty. Organi-
zatorzy pikniku zadbali również o poczęstunek. Nie 
zabrakło owoców, waty cukrowej, popcornu i kieł-
basek z grilla. 

Tradycyjnie odbyły pokazy strażackie i nauka 
udzielania pierwszej pomocy. Ostatnim punktem im-
prezy była dyskoteka, podczas której starsze dzie-
ci i rodzice przy muzyce z DJ mogli potupać nóżką.

Dariusz Czyjt
 Fot. Renata Poźniak 

Piknik  w wólce Podleśnej
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Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiernej 12 czerwca br. odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę 
Rodziców i Dyrektora Szkoły.

Przepiękna pogoda sprzyjała korzystaniu z wielu różnorodnych atrakcji. Na Piknik licznie przybyły całe rodziny, zamieszkują-
ce nie tylko Stobierną. 

Doceniając starania Organizatorów swoją obecnością zaszczycił Nas również Wójt Gminy – Pan Lesław Kuźniar. Piknik rozpoczął 
się od występów najmłodszych dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, które prezentowały swoje umiejętności wokalne i tanecz-
ne. Dodatkowo z układem choreograficznym wystąpił zespół „LARGO”. 

Piknik Rodzinny przy zespole szkolno-Przedszkolnym 
w stobiernej 

 Największą atrakcją pikni-
ku była loteria fantowa z licznymi 
nagrodami. Ponadto dzieci mogły 
bezpłatnie korzystać z dmuchane-
go zamku, basenu z kulkami, żyro-
skopu, malowano buzie oraz broka-
towe tatuaże. Całą imprezę prowa-
dziła pani animatorka, która nawet 
na moment nie pozwalała uczestni-
kom na nudę. Zostały zorganizowa-
ne liczne konkursy i zabawy z na-
grodami. Nie zabrakło również ak-
centu edukacyjnego – doświad-
czenia i eksperymenty prezento-
wał Klub Młodego Odkrywcy, czyli 
uczniowie szkoły pod opieką Pani 
Katarzyny Hałys oraz kącik mate-
matyczny pod opieką Pani Agniesz-
ki Bernat.

 Każdy spragniony i głodny 
uczestnik Pikniku mógł skorzy-
stać ze stołu pełnego słodkości, le-
moniady kawy i herbaty. Dodatko-
wo istniała możliwość zamówienia 
ciepłego posiłku typu Fast-food lub 
kiełbaski z grilla.

 Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom wydarzenia, a szczególne 
podziękowania kierujemy do Spon-
sorów, bez których piknik nie mógł-
by się odbyć. 

Elżbieta Maciąg
Fot. Paweł Szubierski
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Imprezy plenerowe wróciły po przerwie pandemicznej – świetną pro-
pozycją do spędzenia niedzielnego popołudnia z rodziną są pikniki. Dłu-
gi czerwcowy weekend – 19 czerwca – cały plac przy OSP w Łące zajęły 
dzieci i ich opiekunowie. 

Celem pikników organizowanych od lat przez Stowarzyszenie „Wszy-
scy Razem” i OSP w Łące jest integrowanie rodzin i społeczności lokal-
nej i nie tylko. 

Błękitne niebo, słońce i gorąca atmosfera nie tylko z powodu lejącego 
się z nieba żaru – którą studziliśmy zimnymi napojami. Na placu w Łące 
rozłożyły się dmuchańce, był kącik japoński przygotowany przez s. Avillę – 
można było przymierzyć kimono, a także spróbować zjeść ryż pałeczkami. 

Nasz piknik rozpoczął się od poszukiwania zaginionego skarbu. Mło-
dzież z KSM-u z dziećmi i mapą w ręku udali się na poszukiwania, a zna-
lezienie właściwego klucza było nie lada wyzwaniem. Po otwarciu skrzy-
ni, skarby zostały podzielone pomiędzy dużą grupę szczęśliwców. 

Z dużym zainteresowaniem spotkał się występ zespołu LARGO – pro-
wadzony przez panią Agnieszkę Dembowską z GOK-u Trzebownisko. Kto 
nie był zainteresowany zabawą i konkursami z nagrodami prowadzony-
mi przez animatorów mógł się przyjrzeć pokazowi Młodzieżowej Druży-
ny Strażackiej i pokazowi samochodu drabiny z JRG 3 Rzeszów. Również 
można było się zaznajomić z samochodem policyjnym. Ci bardziej wy-
trwali stali w kolejce do malowania twarzy. 

Osobnym życiem tętniła podłoga Pod Grzybkiem, gdzie odbywały się 
turnieje – w piłkarzyki, w którym sędziował ks. Mariusz Mastaj (1 miej-
sce – Karolina Pieczonka, Marlena Bojda, 2 miejsce – Wiktoria Pieczon-
ka, Tymoteusz Paśko, 3 miejsce – Kinga Pieczonka, Weronika Gnat) oraz 
turniej tenisa stołowego o puchar prezesa OSP im. Jerzego Lecha – wie-
loletniego Prezesa OSP Łąka (1 miejsce – Bojda Marlena, 2 miejsce – Jan 
Jurek, 3 miesjce – Pieczonka Karolina i Wiktoria). Po zaciętej walce zwy-
cięzcy otrzymali puchary. 

Wszyscy bez wyjątku zostali częstowani słodyczami, dla głodnych był 
przygotowany piknikowy żurek. Miłą niespodzianką dla najmłodszych 
było pojawienie się maskotek z Psiego Patrolu. Wszystkim dopisywał do-
bry humor, a czas minął w oka mgnieniu. 

Jak to na pikniku było…
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Na koniec pikniku wszyscy mieli okazję 
ochłodzić się lodami. A jak to na pikniku było – 
przynajmniej w małej części pokazują zdjęcia. 

Dziękujemy panu Wicestaroście Powiatu 
Rzeszowskiego Markowi Sitarzowi, że swoją 
obecnością wraz z żoną zaszczycili nasze spo-
tkanie. 

Piknik został zorganizowany dzięki fundu-
szowi pozyskanemu z Urzędu Gminy Trzebow-
nisko pn. Prowadzenie zajęć z dziećmi i mło-
dzieżą w ramach profilaktyki antyalkoholowej. 

Maria Kloc
Fot. Karolina Kloc 
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28 maj 2022 r. to szczególna data. W tym dniu Koło Gospodyń Wiej-
skich Nr 2 w Łukawcu obchodziło jubileusz 70-lecia swojej działalno-
ści połączony z Gminnym Dniem Matki. Działalność KGW nr 2 w Łu-
kawcu, to z pokolenia na pokolenie przekazywanie wartości, tradycji 
i złotych zasad życiowych. Członkinie doceniane za to, że są, że nie bra-
kuje im pomysłów, energii i przede wszystkim wiary w lepsze jutro. 

Uroczystość jubileuszu otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Wiesław Sierżęga. Powitał przybyłych gości oraz Panie – repre-
zentujące KGW działające w Gminie Trzebownisko.

Słowa życzeń oraz wyrazy uznania i gratulacje przekazał min. 
Zastępca Wójta Gminy, dr Sławomir Porada, w imieniu Sołtysa Wsi 
– krzysztof kloc, oraz Prezes Zarządu OSP w Łukawcu – dominik 
Bożek, składając na ręce Przewodniczącej KGW nr 2 w Łukawcu Pani 
Anny Kuźniar kwiaty, okolicznościowe 
grawertony oraz podarunku przydatne 
w działalności koła.

Bardzo ważnym elementem całego 
wydarzenia było wręczenie Orderu Ser-
ca-Matkom Wsi oraz dyplomy uznania, 
matkom z terenu całej Gminy. Uroczystej 
dekoracji dokonali: Janina Kuźniar – Wo-
jewódzki Związek Rolników Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Rzeszowie oraz Za-
stępca Wójta Gminy Trzebownisko Sła-
womir Porada.

 – Order Serca – Matkom Wsi to naj-
wyższe odznaczenie przyznawane ko-
bietom, które ciężko pracowały na wsi, 
udzielały się społecznie na obszarach 
wiejskich łącząc to z wychowaniem 
dzieci – podsumowała Pani Przewod-
nicząca Zarządu Wojewódzkiego KGW  
Janina Kuźniar.

 Jubileusz 70-lecia koła Gospodyń wiejskich nr 2 
w Łukawcu i Gminny Dzień matki

Ordery otrzymały panie z KGW z terenu Gminy Trzebownisko: Celina ataman, danuta Migut, danuta Bieniek, Janina tarała 
i katarzyna Sroka. 

Dyplomy uznania wręczono mieszkankom Łukawca: Krystynie Mendrala, annie ząbek, Marii Kluz, Janinie dragan, emilii 
Cyrnek, teresie Kuźniar, Joannie Gaweł, Janinie rogala, Krystynie Wilk i annie Kuźniar.

Uroczystość swym śpiewem ubogacił zespół Łukowianie, wykonując utwory nawiązujące tematycznie do Dnia Matki oraz wiele 
ludowych pieśni związanych z naszym regionem.

UG Trzebownisko
Fot. Joanna i Wojciech Błażej
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5 czerwca br. miała miejsce szczególna uroczystość - Ochot-
nicza Straż Pożarna w Stobiernej obchodziła swój jubileusz 
110-lecia istnienia jednostki, połączony z Gminnymi Obcho-
dami Dnia Strażaka. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną 
przez proboszcza parafii Stobierna ks. Józefa Pasiaka. Podczas 
mszy świętej celebrans poświęcił nowy sztandar jednostki, któ-
ry został ufundowany przez mieszkańców wsi Stobierna oraz 
Wójta Gminy Trzebownisko Pana Lesława Kuźniara. Dalsza 
część uroczystości miała miejsce na placu szkolnym w Zespole 
Szkół nr 1 w Stobiernej. Jednostce został wręczony nowy sztan-
dar, kolejno oznaczeni zostali zasłużeni druhowie, a na koń-
cu oficjalnie przekazany został zakupiony w 2020 roku dzięki 
funduszom Gminy Trzebownisko oraz środkom MSWiA nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Pod-
karpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Andrzej Babiec, Za-
stępca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie st. bryg. An-
drzej Wantrych, Komendant Komisariatu Policji w Trzebowni-
sku asp. Sztab. Sławomir Kuźniar, Wójt Gminy Trzebownisko 
Pan Lesław Kuźniar wraz z Zastępcą Panem Sławomirem Pora-
dą oraz wszystkie jednostki z terenu Gminy Trzebownisko. Hi-
storia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej oficjalnie roz-
poczęła się w 1912 roku, ale działalność strażacka na terenie 
wsi Stobierna była widoczna już w roku 1910, o czym jest na-
pisane w Kurierze Lwowskim z dn. 28.10.1910 roku. Odbył się 
w tym roku kurs pożarniczy jednostek OSP działających przy 
kółkach rolniczych. Wymienione zostały tam m.in. OSP Sto-
bierna, OSP Zaczernie i OSP Łukawiec Górny. Pierwszym za-
łożycielem jednostki był ówczesny Proboszcz parafii Stobier-
na Ks. Władysław Kisielewicz, Prezesem OSP został wybrany 
miejscowy organista Michał Pieniążek, a naczelnikiem Tomasz 
Guzek. W początkowym okresie jednostka liczyła 24 druhów. 
Po prezesie Pieniążku i Naczelniku Guzku funkcje te objęli ko-
lejno Kazimierz Wilk i Jan Warchoł. O dużej aktywności Straży 
w tym okresie świadczyła wybudowana własnymi siłami drew-
niana strażnica. Pierwszym sprzętem jaki jednostka posiadała 
była zakupiona sikawka dwukołowa. W późniejszym czasie za-
kupiono we Lwowie sikawkę ręczną czterokołową oraz ciężki 
wóz do przewozu strażaków. Dnia 7 lipca 1912 roku, jednost-
ka uczestniczyła w obchodach 40-lecia istnienia Rzeszowskiej 
Ochotniczej Straży Ogniowej, a w sierpniu 1914 roku w uzna-
niu za zasługi otrzymuje od społeczeństwa sztandar, który 
jest w posiadaniu jednostki do dnia dzisiejszego. Przed wybu-
chem pierwszej wojny światowej przy OSP Stobierna funkcjo-
nowała znana w całej okolicy orkiestra dęta. 13 czerwca 1937 

110 Lat istnienia osP stobieRna

roku czasopismo ZEW Rzeszowski opisało 25-lecie istnienia w Sto-
biernej Ochotniczej Straży Pożarnej, w której uczestniczyli: starosta 
rzeszowski Pan Stefan Bernatowicz, Poseł na Sejm II RP Pan Jan Do-
stych, wszystkie okoliczne straże pożarne z powiatu rzeszowskiego 
i kolbuszowskiego. W okresie międzywojennym jednostka funkcjo-
nowała i była wyposażona w ten sam sprzęt co przed wojną. Ręcz-
ne sikawki gaśnicze OSP pożegnała w roku 1952 kiedy to została za-
kupiona pierwsza motopompa M-200, a w roku 1958 przy pomocy 
finansowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Rzeszowie za-
kupiona została motopompa M-800. W roku 1962 jednostka zaku-
piła wóz konny do przewozu sprzętu , syrenę ręczną, węże tłoczne 
oraz mundury. Następnie w roku 1972 po przekazaniu budynku sta-
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rej szkoły nasi druhowie w czynie społecznym wyre-
montowali budynek w taki sposób, aby mógł być wy-
korzystywany na potrzeby OSP. W roku 1974 Komen-
da Powiatowa Straży Pożarnej w Rzeszowie przeka-
zała jednostce pierwszy wóz bojowy w historii OSP. 
Był to pojazd typu GLM ŻUK. Dodatkowo przekazana 
została pierwsza syrena elektryczna. Dnia 27 stycz-
nia 1987 roku nastąpiła wymiana starego Żuka na 
nowy pojazd typ GLM 8/8 Żuk, który służy do dnia 
dzisiejszego. W roku 1993 przy-
stąpiono do rozbiórki budyn-
ku, w którym mieściła się re-
miza strażacka. Budowa nowej 
siedziby rozpoczęła się 27 paź-
dziernika 1993 roku, a budo-
wa została zakończona w roku 
1999. Tego samego roku w dniu 
27 czerwca nastąpiło oficjal-
ne poświęcenie i oddanie bu-
dynku strażnicy do użytku. 
W roku 2003 jednostka zaku-
piła pierwszy nowy fabrycznie 
średni samochód ratowniczo 
gaśniczy Star/Man, który ak-
tualnie służy w OSP Nowa Wieś. Kolejne lata to ciągły rozwój jednostki, zakup 
dodatkowego sprzętu m.in. pomp, zestawów medycznych, aparatów ochrony 
dróg oddechowych, umundurowania, drabinę pożarniczą czy urządzenie hy-
drauliczne Holmatro. Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące 
w 2008 roku OSP Stobierna otrzymuje Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy 
marki Jelcz typ 6/32. Dzięki temu OSP Stobierna w roku 2009 została przyjęta 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna w Sto-
biernej od tego momentu podejmuje działania podczas pożarów, zdarzeń dro-
gowych oraz likwidacji klęsk żywiołowych. Uczestniczyła m.in. podczas powo-
dzi na terenie powiatów mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego i tarnobrze-
skiego. 2010 rok nie oszczędził pod tym względem również wsi Stobierna, gdzie 
przeszła powódź błyskawiczna po nawalnych opadach deszczu. W roku 2012 
jednostka OSP obchodziła 100-lecie istnienia, a w roku 2014 został zakupiony 
przy udziale Gminy Trzebownisko nowy Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśni-
czy Mercedes. Zmieniający się świat wymusza ciągłe inwestowanie w bezpie-
czeństwo i zakup specjalistycznego sprzętu, przez co w roku 2017 przy udzia-
le Gminy został zakupiony ciężki zestaw hydrauliczny marki LUKAS jak i wie-
le innego i koniecznego do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego sprzę-
tu. Funkcje prezesa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej pełnili kolejno:  
Sutyła Paweł, Szetela Stefan, Bronisław Bielenda, Bal Franciszek, a obecnie  

Buczak Tadeusz. Funkcję naczelnika w Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Stobiernej pełnili kolejno:  
Nowak Karol, Iwaszek Józef Dziągwa Marcin, 
Chruściel Stanisław, Drzał Władysław, Drzał Jan, 
Malec Józef, Pokrzywa Stefan, Piwoński Wiesław, 
a obecnie Marszał Szymon. 

Tekst i fot. OSP Stobierna
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Wywiad z uczennicami klasy 7 a - mistrzyniami Podkarpacia 
i laureatkami 8 miejsca zawodów ogólnopolskich w czwórboju lek-
koatletycznym: elizą zajchowską, Julią Bieniek, zuzią Cieślą, Kin-
gą Pustelak i Vanessą dygdoń 

Jak wyglądały przygotowania do mistrzostw Polski, w których 
wzięłyście udział?

eliza: Wiedzę sportową zbierałyśmy od czwartej klasy i od 
czwartej klasy szlifowałyśmy nasze umiejętności. To pozwoliło nam 
dobrze wypaść na zawodach krajowych

Wzięłyście udział w czwórboju lekkoatletycznym. Na czym pole-
gają te zmagania sportowe?

zuzia: W czwórboju są cztery dyscypliny: bieg na 60 m, bieg na 
600 m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. W tych czterech kon-
kurencjach bierze udział sześć osób, każda z nich biega, rzuca pi-
łeczką i skacze, natomiast sędziowie biorą pod uwagę pięć najlep-
szych wyników. 

Na zawody pojechałyście do Głuchołazów. Reprezentowałyście 
tam Podkarpacie, powiedzcie, skąd jeszcze przyjechały drużyny?

eliza i zuzia: Drużyny były z dużych miast, m.in. z Warszawy, 
z Gdańska, z Krakowa…

A zatem wielkie miasta i niewielkie podrzeszowskie Zaczernie. 
Tu wyraźnie widać skalę Waszego sukcesu, uplasowałyście się w po-
łowie dość mocnej stawki, bo skoro mówimy o przedstawicielach po-
szczególnych województw, to drużyn było 16.

eliza: dokładnie to czternaście, bo dwie nie dojechały. W więk-
szości były to drużyny ze szkół sportowych, szkół mistrzostwa spor-
towego.

Co z pobytu w Głuchołazach naj-
bardziej utkwiło w Waszej pamię-
ci – rywalizacja czy może jakieś inne 
wydarzenia?

Vanessa: bieg na sześćset me-
trów.

eliza: biegi, zarówno na sześćset, 
jak i na sześćdziesiąt metrów.

Kinga: wyprawa podczas ulewy 
do restauracji z panem Złotkiem

zuzia: ważne było to, że mogły-
śmy w szóstkę spędzić czas na tych 
zawodach.

Julia: Ludzie, którzy brali udział 
w zawodach, była to naprawdę zacię-
ta rywalizacja.

Co zawiodło, dlaczego nie podium?
zuzia: poziom był bardzo wysoki, 

bo były to ogólnopolskie zawo-
dy. Brały w nich udział repre-
zentacje ze szkół, które specja-
lizują się w sporcie.

Co sprawiło Wam trud-
ności?

Vanessa: trochę nasi kole-
dzy z Przemyśla, z którymi re-
prezentowałyśmy Podkarpa-
cie. Nie kibicowali nam.

Kinga: trochę problemów 
zdrowotnych, nawet wizy-
ta w karetce, ale na szczęście 
wszystko skończyło się dobrze. 
Stres mnie zaatakował, a do-
datkowo sędziowie trochę po-
mieszali nasze wyniki i trzeba 
było dokonywać sprostowań.

zaczerskie „złotka” Grzegorza złotka 
zuzia: trochę problemów sprawiła nam pogoda. Było bardzo 

gorąco i duszno, a pod koniec pierwszego dnia zawodów zaczął pa-
dać deszcz.

Julia: warunki noclegowe pozostawiały trochę do życzenia. 
Wcześnie rano na przykład obudziła nas ekipa remontowa.

Czy jesteście zadowolone ze swego występu?
zuzia: Myślę, że poszło nam bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, 

że jestem z nas dumna. 
eliza: Ważne jest też, jakie wyniki osiągnęłyśmy. Ja osobiście 

zrobiłam to, co sobie zaplanowałam, to co chciałam.
W Kolbuszowej osiągnęłyście wynik, który jest najlepszym rezul-

tatem finałów wojewódzkich w tej dyscyplinie na Podkarpaciu od 11 
lat! Czy te osiągnięcia kolbuszowskie udało się Wam poprawić w Głu-
chołazach?

zuzia i eliza: na pewno bieg na sześćset metrów.
Czy któraś z Was pobiła rekord życiowy?
zuzia: Wszystkie poprawiłyśmy nasze dotychczasowe życio-

we osiągnięcia.
Czy macie jakieś swoje specjalności?
Julia: zdecydowanie skok w dal, mój wynik to 4, 88 m
zuzia i Kinga: szczerze mówiąc we wszystkim radziłyśmy so-

bie na podobnym poziomie
eliza: dobrze poszło mi w biegu na sześćdziesiąt metrów, ale 

najlepiej radzimy sobie z Vanessą w skoku wzwyż, który nie był dys-
cypliną tych zawodów. 

Na zawodach była z Wami jeszcze Zuzia z klasy szóstej. Jak ra-
dziła sobie na zawodach?

zuzia: Też trzyma formę, świetnie rzuca piłeczką, jak na tenisist-
kę przystało i doskonale biega.

Został Wam jeszcze rok nauki 
w szkole w Zaczerniu, potem nam wy-
fruniecie. Jak zachęcałybyście młod-
szych kolegów i koleżanki do podjęcia 
sportowej rywalizacji, jakie wskazów-
ki pomagające osiągnąć sukces mogły-
byście im dać?

Vanessa: powinni chodzić na tre-
ningi i ćwiczyć na każdej lekcji wycho-
wania fizycznego i powinni pamiętać 
o stroju na wf 

eliza: nie powinni się zniechęcać, 
bo na początku może się im to wyda-
wać trudne.

Kinga: trzeba przełamywać swoje 
obawy i wierzyć w sukces.

zuzia i Julia: na pewno trze-
ba się przykładać do ćwiczeń 
i treningów

Autorami pytań byli klaso-
wi koledzy naszych sportsme-
nek: Zuzia, Gabrysia, Janek, Kac-
per, Nikodem i Mateusz, a roz-
mowa miała formę konferen-
cji prasowej w ramach lekcji ję-
zyka polskiego. Nad jej przebie-
giem czuwała pisząca te słowa

Wychowawcą klasy sporto-
wej jest pan Grzegorz Złotek na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go w zaczerskim Zespole Szkół, 
stąd ten nieco „tautologiczny” 
tytuł tekstu 

Oprac. E. Kłeczek-Walicka
Źródło: http://zs.zaczernie.pl

„Złotka” na „ściance” – chwila relaksu 

Puchar mistrzostw Polski – kolejny do kolekcji 
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Mieszkanka Łukawca Emilia Gunia uczennica Zespołu Szkół w Łukawcu i tym samym zawod-
niczka UKS Akrobata Łańcut, w tym roku szkolnym startowała ze swoja partnerką Katarzyną  
Kunysz w Zawodach Ogólnopolskich oraz w Turniejach Międzynarodowych w Akrobatyce Spor-
towej zajmując wysokie miejsca. Naj-
ważniejsze z nich startując w dwój-
kach kobiet w kategorii 13-19 lat to 
3 miejsce na XIII Grand Prix Polski 
im. Stanisława Geronia w Łańcucie, 
2 miejsce na Międzynarodowym Tur-
nieju pod Wawelem, oraz 3 miejsce 
na Rzeszów International Acro Cup 
in Acrobatic Gymnastics.

Jej koleżanka z klubu Maja Bed-
narz, uczennica Zespołu Szkół w Łące, 
także w tym roku szkolnym wiele 
razy stawała na podium, biorąc udział 
w Zawodach Ogólnopolskich oraz Tur-
niejach Międzynarodowych w Akro-
batyce Sportowej wraz ze swoją part-
nerką Laurą Bester. 

akrobatyka

Największe ich osiągnięcia, startując w klasie 
II w dwójkach kobiet to: 1 miejsce – Młode Talen-
ty w Wałbrzychu, 2 miejsce – XIII Grand Prix Polski 
im. Stanisława Geronia w Łańcucie, 1 miejsce – Ogól-
nopolskie Zawody Akrobatyczne – Pierwszy Krok 
Sportowy w Inowrocławiu, 1 miejsce – Rzeszów In-
ternational Acro Cup in Acrobatic Gymnastics, oraz 
2 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych w Rzeszowie. Trenerkami dziewczyn są Eliza 
Kaplita-Wójcik oraz Agnieszka Muroń.
Oprac.: Małgorzata Bednarz, Magdalena Gunia

Fot. Małgorzta Bednarz

Maja Bednarz i Laura Bester, Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego
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W sobotę 11 czerwca 2022 roku na basenie w Nowej Wsi odbyły się zawody pły-
wackie z okazji Dnia Dziecka 2022. Była to już dziewiąta edycja zawodów pływackich 
dla dzieci rozgrywanych na tej pływalni. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi.

Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach wiekowych. Zawodnicy starto-
wali na dystansie 50 m w kategorii roczników: 2007-2008 oraz 2009-2010 oraz na 
dystansie 25 m w kategorii roczników: 2011-2012, 2013 i młodsi stylem dowolnym, 
klasycznym, grzbietowym, osobno dziewczęta i chłopcy.

Do rywalizacji zgłosiło się 96 zawodników. Każdy z uczestników mógł płynąć 
w jednej lub w dwóch konkurencjach.

Celem zawodów było umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich 
w rywalizacji sportowej początkujących pływaków, popularyzacja pływania jako czyn-
nej formy uprawiania rekreacji, promocja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku 
oraz Gminy Trzebownisko. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała pełna ob-
sada sędziowska pod przewodnictwem głównego sędziego zawodów Pani Ewy Furman.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody ufundowane przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi, które wręczali: Dyrektor OSiR 
– Pan Andrzej Gutkowski oraz Pani Barbara Śliż-Dubiel z Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Trzebownisku.

zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka
Rywalizacja była zacięta, wynik był istot-

ny, jednak najbardziej liczył się pamiątkowy 
medal, dyplom oraz słodki upominek z oka-
zji Dnia Dziecka dla wszystkich pływaków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
przybycie oraz za udział w zawodach życząc 
tym samym wielu sukcesów i jeszcze lepszych 
wyników w przyszłych startach.

Ze sportowym pozdrowieniem
Dominika Śliż 

OSiR Nowa Wieś
Fot. Joanna i Wojciech Błażej

W dniach 16-19 czerwca 2022 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi w krytej pływalni rozłożo-
ny został po raz kolejny dmuchany wodny tor przeszkód. Jak zwykle tor przeszkód przyciągnął tłumy dzieci i młodzieży. Przedłużo-
ny weekend i kilka dni wolnych od lekcji szkolnych sprzyjało wizytom dzieci wraz z rodzicami w krytej pływalni. Korzystanie z toru 
przeszkód jest wliczone w cenę biletu wstępu na basen. Oczy-
wiście, aby skorzystać z wodnego toru przeszkód, który jest 
rozłożony w basenie sportowym, trzeba umieć pływać. Dzieci 
do 13 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie pod opieką 
rodziców lub dorosłych opiekunów.

Przejście wodnego toru przeszkód, bez wpadki do wody, 
daje niesamowitą satysfakcję dzieciom, a uśmiech na ich 
ustach po zejściu z toru przeszkód jest bezcenny.

Oczywiście Ośrodek Sportu i Rekreacji zabezpiecza bez-
pieczeństwo dzieci na wodnym torze przeszkód poprzez za-
trudnienie dodatkowego ratownika w tym czasie.

Dzieci, które nie umieją pływać zachęcamy do skorzysta-
nia z naszej oferty kursów pływania. Wszelkie informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 17 77 13 120.

Barbara Śliż-Dubiel
Fot. Dominika Śliż

wodny plac zabaw
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Centrum Kultury i Sztuki w Łące – właśnie to miej-
sce wybrali na start rajdu rowerowego organizato-
rzy. W towarzystwie Wójta Gminy Trzebownisko Pana  
Lesława Kuźniara, już ósmy raz wyruszyliśmy w podróż 
w nieznane zakątki Gminy Trzebownisko oraz sąsiedniej 
Gminy Czarna. Start imprezy odbył się w dniu 21 maja 
2022 roku. Tuż przed godziną 9 rano przed oficjalnym 
rozpoczęciem rowerowej imprezy, pogoda zaskoczyła 
wszystkich uczestników, którzy szykowali się do wy-
jazdu na miejsce zbiórki. Z ciemnego nieba zaczął pa-
dać gęsty i zimny deszcz. Nie odstraszył on jednak spo-
rej grupy śmiałków, chcących zmierzyć się z przygoto-
waną przez organizatorów trasą rajdu. Na miejscu star-
tu tegorocznej imprezy przybyło 74 uczestników, któ-
rym nie straszna była nie sprzyjająca aura, towarzyszą-
ca w momencie wyjazdy z domu. 

Na miejscy zbiórki, gości przywitała również dy-
rektor Centrum Kultury i Sztuki w Łące – Pani Agata  
Nowacka-Bednarz. Przybliżyła Ona historię XVIII – 
wiecznego barokowego spichlerza, który doczekał się nowej funk-
cji i pełni teraz miejsce w którym odbywają się zajęcia tematyczne 
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Spróbować tu można swo-
ich sił w takich dziedzinach sztuki jak: malarstwo, ceramika, rysu-
nek, fotografia analogowa, graffiti – Street art., i grafika artystycz-

Ósmy raz wskocz na RoweR

na. Po krótkiej lekcji historii i zwiedzaniu zabytkowego obiektu, 
barwny peleton wyruszył w zaplanowaną drogę. Trasa Rajdu li-
czyła niespełna 50 km. Zdecydowana cześć dróg , jakie pokonał 
peleton, pokryta była nawierzchnią nieutwardzoną.

Tekst i fot. Karol Ząbik

Jeśli dobrze pamiętacie to w 2021 roku byliśmy w naszej gminie or-
ganizatorami XVI Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłkę 
Nożną. Właśnie wtedy lektorzy z parafii św. Onufrego w Łące pomagając, 
jako wolontariusze zapragnęli wystąpić na kolejnej edycji Mistrzostw.

I tak minął rok. Nie spodziewaliśmy się, że otrzymamy szansę wy-
jazdu jednak dostaliśmy ją. Zostaliśmy przyjęci przez organizatorów na 
zasadzie tzw. „dzikiej karty” (jako drużyna, która nigdy nie brała udzia-
łu w Mistrzostwach).

Mistrzostwa odbywały się w dniach 27-28 czerwca 2022 roku 
w Kołobrzegu. Odległość do miejsca rozgrywania zawodów okazała się 
w pewnym momencie nie do przeskoczenia. Szukaliśmy transportu: to 
pociąg, to autobus, to nawet samolot. Ostatecznie postanowiliśmy wy-
nająć busa i samemu przejechać prawie 1000 kilometrów nad Morze. 
Jednak po podliczeniu kosztów okazało się, że bardzo dużo nam bra-
kuje, że to nie takie proste. Zaczęliśmy szukać sponsorów. I właśnie tu-
taj chcemy serdecznie podziękować za wsparcie: 
• Panu Wójtowi Lesławowi Kuźniarowi – głównemu darczyńcy, 
• Gminnemu Ośrodkowi Kultury na ręce Pana Dyrektora Wiesława 

Sierżęgi, 
• Prezesowi Spółdzielni WIST Panu Andrzejowi Kochanowiczowi, 
• Firmie Ciasnocha tkaniny i artykuły tapicerskie z Łąki, 
• Firmie INDYGO, 
• Stowarzyszeniu WSZYSCY RAZEM z Łąki. 

Do tego bardzo dziękujemy wszystkim parafianom z Łąki, którzy 
odpowiedzieli na naszą prośbę i wsparli nas zbiórką zorganizowaną 
w parafii św. Onufrego.

dzięki Wam mogliśmy dołączyć do XVii Mistrzostw Polski LSo, 
jako uczestnicy.

A teraz do szczegółów. Jeśli chodzi o Turniej niestety nie możemy 
się pochwalić zwycięstwem. Poziom rozgrywek nas zaskoczył. Okazało 
się, że jeszcze wiele przed nami. Liczba drużyn w 3 kategoriach sięgnęła 
140 ze wszystkich diecezji Polski. W naszej było 40 zespołów. Musimy 
się przyznać, że ogromnym utrudnieniem okazała się dla nas pogoda. 
Gdyby to były wakacje nad Morzem byłoby idealnie, słońce, prawie 40 

stopni, zero chmur. Jednak do rozegrania meczów piłki noż-
nej stała się ona ponad nasze siły. W czasie naszych meczów 
walczyliśmy do samego końca – wstydu nie zostawiliśmy. 

Pierwszego dnia zagraliśmy o awans do Finału z para-
fiami z Leśniewa, Krzeszowa, Siedlec, Żabnicy, Sochaczewa. 
Niestety nie udało nam się awansować. Dlatego musieliśmy 
zadowolić się grą w tzw. małym finale który odbył się dru-
giego dnia. I jak się okazało, część drużyn, które miały za-
grać z nami w małym finale już odjechała do domów. Zagra-
liśmy więc towarzysko „każdy z każdym”.

Nie wygraliśmy, to prawda jednak mimo wszystko bar-
dzo się cieszymy, że mogliśmy zadebiutować na XVII Mistrzo-
stwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy tym, którzy nas wspie-
rali finansowo, duchowo oraz dobrym słowem. 

Przyjdzie jeszcze czas i na nas! Sebastian, Artur, Kacper, 
Mateusz, Piotr, Karol, Bartłomiej, ks. Mariusz.

Tekst i fot. ks. Mariusz Mastaj

mistrzostwa Polski Lso w Piłkę nożną
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